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I - Classificação 

Órgão: CAMARA DE VEREADORES 01.00

CAMARA DE VEREADORES 01.01Unidade:

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa:

AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo do programa:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na lei orgânica municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no

exercício de suas funções.

Justificativa do programa:

Atender melhor os munícipes, nos pleitos necessários à efetivação da cidadania e do bem estar. Legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar a sua organização interna, no que diz

respeito aos seus serviços.

II - Descrição das Ações

Esta ação visa a Manutenção da Câmara Mirim.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 20.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 20.000,00 0,00 20.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (CAMARA DE VEREADORES) 3,000 20.000,00

1

31

1 22.039 MANUTENÇÃO CÂMARA MIRIM
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Órgão: CAMARA DE VEREADORES 01.00

CAMARA DE VEREADORES 01.01Unidade:

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa:

AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo do programa:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na lei orgânica municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no

exercício de suas funções.

Justificativa do programa:

Atender melhor os munícipes, nos pleitos necessários à efetivação da cidadania e do bem estar. Legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar a sua organização interna, no que diz

respeito aos seus serviços.

II - Descrição das Ações

Esta ação visa a Manutenção das atividades político-parlamentares.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 1.750.000,00 0,00 1.750.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 50.000,00 0,00 50.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 430.000,00 0,00 430.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 200.000,00 0,00 200.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.430.000,00 0,00 2.430.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Sessões/Fiscalizações (CAMARA DE VEREADORES) 36,000 2.430.000,00

1

31

1 22.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES
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Órgão: CAMARA DE VEREADORES 01.00

CAMARA DE VEREADORES 01.01Unidade:

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa:

AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo do programa:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na lei orgânica municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no

exercício de suas funções.

Justificativa do programa:

Atender melhor os munícipes, nos pleitos necessários à efetivação da cidadania e do bem estar. Legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar a sua organização interna, no que diz

respeito aos seus serviços.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Reforma e melhoria da Sede da Câmara Municipal

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 50.000,00 0,00 50.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 50.000,00 0,00 50.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (CAMARA DE VEREADORES) 80,000 50.000,00

1

31

1 11.020 REFORMA E MELHORIA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
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Órgão: GABINETE DO PREFEITO 02.00

GABINETE DO PREFEITO 02.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL

Objetivo do programa:

Melhorar a eficiência e transparência da administração municipal, captar recursos para a realização de obras e ações e promover maior participação da sociedade na gestão e controle dos serviços públicos

Justificativa do programa:

Este programa será executado pelo Gabinete do Prefeito, reunindo os setores o Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito, Procuradoria Jurídica, Controle Interno, Coordenação de Comunicação e Assessoria de

Projetos e Convênios. Nesta unidade gestora há 03 servidores comissionados e 02 efetivos, sendo 01 com função gratificada.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do Gabinete do Prefeito que visa a implantação da Ouvidoria Municipal, Publicidade em jornais, rádio, serviços de assessoria especializada; serviços de sonorização e outros de terceiros;  aquisição de 01 Automóvel, Equipamentos de Informática, Equipamentos de áudio e vídeo, filmadora e outros, Mobiliário, cadeiras, sofás, mesas e outros. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 790.000,00 0,00 790.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 19.000,00 0,00 19.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 90.000,00 0,00 90.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 904.000,00 0,00 904.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (GABINETE DO PREFEITO) 3,000 904.000,00

4

122

1 22.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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Órgão: GABINETE DO PREFEITO 02.00

GABINETE DO PREFEITO 02.01Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa:

GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL

Objetivo do programa:

Melhorar a eficiência e transparência da administração municipal, captar recursos para a realização de obras e ações e promover maior participação da sociedade na gestão e controle dos serviços públicos

Justificativa do programa:

Este programa será executado pelo Gabinete do Prefeito, reunindo os setores o Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito, Procuradoria Jurídica, Controle Interno, Coordenação de Comunicação e Assessoria de

Projetos e Convênios. Nesta unidade gestora há 03 servidores comissionados e 02 efetivos, sendo 01 com função gratificada.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do Conselho Tutelar que visa a Aquisição de mobiliário, equipamentos e veículo, (convênio com o Governo Federal)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 86.000,00 0,00 86.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 35.000,00 0,00 35.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 3.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 124.000,00 0,00 124.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (GABINETE DO PREFEITO) 1590,000 124.000,00

8

243

1 22.002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
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Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo do programa:

Modernizar a gestão da administração municipal, melhorar a eficiência e controle dos gastos públicos, realizar estudos e adotar medidas para o incremento da receita própria, reestruturar a gestão dos recursos

humanos, melhorar o atendimento ao público, viabilizar a acessibilidade, reformar e ampliar a estrutura de atendimento do centro administrativo municipal, melhorar a gestão e manutenção do patrimônio

público e aprimorar os processos de aquisição de bens e serviços pelo município

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Administração e Finanças, que está instalada no prédio do centro administrativo, conta com 2 funcionários comissionados e 19 funcionários efetivos. Os

objetivos propostos visam melhorar e modernizar a gestão municipal, com incremento de receita, para ampliação e melhoria dos serviços públicos, qualificação e valorização dos servidores, aprimoramento dos

processos de aquisição de bens e serviços e melhoria dos serviços públicos oferecidos pela gestão municipal através da Secretaria de Administração e finanças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças que pretende Promover a reestruturação do setor de tributos da Prefeitura e ampliar a fiscalização, realizar estudos e adotar medidas para ampliar as fontes de receita própria, implantar a taxa de coleta de lixo em todo os locais de coleta, implanta o IPTU progressivo, realizar estudo e implantar nova planta de valores dos imóveis, construir o novo plano de cargos  e vencimentos e estatuto dos servidores municipais, implantar novos sistemas eletrônicos de controle, gestão e tramitação de processos no âmbito da administração municipal, elaborar plano e promover a capacitação continuados dos servidores municipais, melhorar a estrutura de atendimento  no centro administrativo, com acessibilidade e agilidade. Aquisição de 01 veículo, 01 moto, aquisição de mobiliário, mesas, cadeiras e equipamentos e informática e outros.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Transf. a Consórcios Públicos 22.500,00 0,00 22.500,000.1.00.0000003.1.71.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 171.000,00 0,00 171.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Transferências a Consórcios Públicos 11.700,00 0,00 11.700,000.1.00.0000003.3.71.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 508.000,00 0,00 508.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 8.000,00 0,00 8.000,000.1.00.0000003.3.93.00.00.00.00.00

Transferências a Consórcios Públicos 6.000,00 0,00 6.000,000.1.00.0000004.4.71.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 20.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 1.747.200,00 0,00 1.747.200,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS) 3,000 1.747.200,00

4

122

1 22.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo do programa:

Modernizar a gestão da administração municipal, melhorar a eficiência e controle dos gastos públicos, realizar estudos e adotar medidas para o incremento da receita própria, reestruturar a gestão dos recursos

humanos, melhorar o atendimento ao público, viabilizar a acessibilidade, reformar e ampliar a estrutura de atendimento do centro administrativo municipal, melhorar a gestão e manutenção do patrimônio

público e aprimorar os processos de aquisição de bens e serviços pelo município

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Administração e Finanças, que está instalada no prédio do centro administrativo, conta com 2 funcionários comissionados e 19 funcionários efetivos. Os

objetivos propostos visam melhorar e modernizar a gestão municipal, com incremento de receita, para ampliação e melhoria dos serviços públicos, qualificação e valorização dos servidores, aprimoramento dos

processos de aquisição de bens e serviços e melhoria dos serviços públicos oferecidos pela gestão municipal através da Secretaria de Administração e finanças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a obras de melhorias na sede administrativa, incluindo principalmente a questão da acessibilidade. Além de outras reformas necessárias  ao bom funcionamento do prédio.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 40.000,00 0,00 40.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 40.000,00 0,00 40.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E

FINANCAS)

1,000 40.000,00

4

122

1 11.005 REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
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Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo do programa:

Modernizar a gestão da administração municipal, melhorar a eficiência e controle dos gastos públicos, realizar estudos e adotar medidas para o incremento da receita própria, reestruturar a gestão dos recursos

humanos, melhorar o atendimento ao público, viabilizar a acessibilidade, reformar e ampliar a estrutura de atendimento do centro administrativo municipal, melhorar a gestão e manutenção do patrimônio

público e aprimorar os processos de aquisição de bens e serviços pelo município

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Administração e Finanças, que está instalada no prédio do centro administrativo, conta com 2 funcionários comissionados e 19 funcionários efetivos. Os

objetivos propostos visam melhorar e modernizar a gestão municipal, com incremento de receita, para ampliação e melhoria dos serviços públicos, qualificação e valorização dos servidores, aprimoramento dos

processos de aquisição de bens e serviços e melhoria dos serviços públicos oferecidos pela gestão municipal através da Secretaria de Administração e finanças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se aos recursos necessários para a cobertura do déficit atuarial com o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Antônio Carlos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 839.000,00 0,00 839.000,000.1.00.0000003.3.91.00.00.00.00.00

Total: 839.000,00 0,00 839.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Beneficiários (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E

FINANCAS)

12,000 839.000,00

4

122

1 30.001 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Alimentação e Nutrição

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição e oferta de merenda escolar com o acompanhamento de uma nutricionista.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 130.000,00 0,00 130.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 125.500,00 125.500,000.1.43.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 130.000,00 125.500,00 255.500,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Recursos PNAE

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Refeição/dia (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 3440,000 255.500,00

12

306

1 22.004 OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Médio

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao fornecimento de passe escolar para alunos do ensino médio.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 70.000,00 0,00 70.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 180.000,00 180.000,000.1.62.0000063.3.90.00.00.00.00.00

Total: 70.000,00 180.000,00 250.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - Estado/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 97,000 250.000,00

12
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Superior

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao fornecimento de passe escolar para alunos do ensino superior.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 150.000,00 0,00 150.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 150.000,00 0,00 150.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 217,000 150.000,00

12
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1 22.009 APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Manutenção do Projeto Escola de Música, Artes e Dança; (Conv. Estado, Gov. Federal e Recursos Próprios)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 75.000,00 0,00 75.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 17.000,00 0,00 17.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 90.000,00 0,00 90.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 184.000,00 0,00 184.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 180,000 184.000,00

13

392

1 22.022 MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE MÚSICA, ARTES E

DANÇAS
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao estímulo a preservação e recuperação do patrimônio histórico. Reestruturação do Museu Raulino Reitz e implantação do acervo em novo local.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 24.000,00 0,00 24.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 6.000,00 0,00 6.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 10.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 3.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 43.000,00 0,00 43.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Patrimônio (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 1,000 43.000,00

13
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1 22.014 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao apoio as atividades culturais do município com a realização de eventos, feira de livros, festival de música e apresentações artísticas; Apoio e Promoção de Eventos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 52.000,00 0,00 52.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 40.000,00 0,00 40.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 3.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 95.000,00 0,00 95.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 3,000 95.000,00

13

392

1 22.013 APOIO A EVENTOS, GRUPOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Biblioteca Municipal. Aquisição de novos livros para manter o acervo atualizado e atender a demanda para temas da atualidade

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 100.000,00 0,00 100.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 22.000,00 0,00 22.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 24.000,00 0,00 24.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 148.000,00 0,00 148.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Visitas (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 3400,000 148.000,00

13

392

1 22.012 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a revitalização do auditório Maestrina Sophia Mannes Besen - Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 5.000,00 0,00 5.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 1,000 5.000,00

13

392

1 11.004 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
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0.1.01

0.1.36

0.1.44

0.1.62

I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do Transporte Escolar.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 700.000,00 700.000,000.1.01.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 70.000,00 70.000,000.1.01.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.01.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 55.000,00 55.000,000.1.36.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 128.000,00 128.000,000.1.44.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 295.000,00 295.000,000.1.62.0000053.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 1.349.000,00 1.349.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Salário-Educação

 - Recursos PNATE

 - Transferências de Convênios - Estado/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

1204,000 1.349.000,00

12

361

1 22.007 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com a manutenção e funcionamento da rede de ensino fundamental. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 320.000,00 320.000,000.1.01.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.388.000,00 1.388.000,000.1.18.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 526.000,00 526.000,000.1.19.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 150.000,00 150.000,000.1.01.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 150.000,00 150.000,000.1.18.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 50.000,00 50.000,000.1.19.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 415.000,00 415.000,000.1.01.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.36.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 58.000,00 58.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.1.36.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 3.267.000,00 3.267.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

469,000 3.267.000,00

12

361

1 22.005 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Transferências do Fundeb - 60%

 - Transferências do Fundeb - 40%

 - Salário-Educação
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Aquisição de veículos para renovação e ampliação da frota para o transporte escolar.Aquisição de veículo para secretaria de educação; 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 228.000,00 228.000,000.1.32.0000124.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 229.000,00 229.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Transferências de Convênios - União/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Veículo (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

1,000 229.000,00

12

361

1 11.003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a ampliação do Espaço Físico da Rede Municipal, com a reforma e construção de novas escolas, salas, quadras esportivas e áreas de lazer.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 205.904,00 205.904,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.32.0000104.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 305.904,00 305.904,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Transferências de Convênios - União/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (FUNDO MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS)

1,000 305.904,00

12

361

1 11.001 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Educação Infantil

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com a manutenção e funcionamento da rede de ensino infantil.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 760.000,00 760.000,000.1.01.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 2.057.000,00 2.057.000,000.1.18.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 334.000,00 334.000,000.1.19.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 215.000,00 215.000,000.1.01.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 250.000,00 250.000,000.1.18.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 50.000,00 50.000,000.1.19.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 505.000,00 505.000,000.1.01.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 143.000,00 143.000,000.1.36.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 60.000,00 60.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 8.000,00 8.000,000.1.36.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 4.382.000,00 4.382.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

495,000 4.382.000,00

12

365

1 22.006 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Educação Infantil

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a ampliação do Espaço Físico da Rede Municipal, com a reforma e construção de novas escolas, salas, quadras esportivas e áreas de lazer.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.32.0000714.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 120.000,00 120.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Transferências de Convênios - União/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (FUNDO MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS)

1,000 120.000,00

12

365

1 11.002 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DO ENSINO INFANTIL
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Educação de Jovens e Adultos

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Educação de Jovens e Adultos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 52.500,00 0,00 52.500,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 51.000,00 51.000,000.1.01.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 52.500,00 51.000,00 103.500,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

50,000 103.500,00

12

366

1 22.011 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a amortização da dívida da Educação. (financimanto de veículos e construção de quadra)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.1.01.0000003.2.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.1.01.0000004.6.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 20.000,00 20.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Contrato (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

1,000 20.000,00

28

361

1 30.002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.01Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência ao Idoso

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a atuações voltadas a atenção da população da terceira idade. Além disso, visa a Implantação do Centro público de Convivência para os Idosos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 39.000,00 0,00 39.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 9.000,00 0,00 9.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 36.000,00 0,00 36.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 85.000,00 0,00 85.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Pessoas (SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL) 300,000 85.000,00

8

241

1 22.016 ATENÇÃO A POPULAÇÃO DA TERCEIRA IDADE
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.01Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência ao Portador de Deficiência

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Educação Especial e Apoio a APAE. Aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 120.000,00 0,00 120.000,000.1.00.0000003.3.50.00.00.00.00.00

Total: 120.000,00 0,00 120.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Entidade Beneficiada (SECRETARIA DE SAUDE E

ASSISTENCIA SOCIAL)

1,000 120.000,00

8

242

1 22.010 APOIO A APAE
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA 05.02Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Execução do Plano de Assistência aos menores para mantê-los ocupados com ações de estudos, atividades esportivas, descobrimentos e exploração de suas potencialidades, envolvendo os recursos do Município, os Conselhos Municipais e as famílias.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 7.000,00 0,00 7.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.09.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 8.000,00 5.000,00 13.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - FIA Imposto de Renda

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E

ADOLESCENCIA)

1770,000 13.000,00
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.03Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do CRAS.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 40.000,00 40.000,000.1.35.0000253.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 10.000,00 10.000,000.1.35.0000253.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 20.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 22.000,00 50.000,00 72.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/união

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 500,000 72.000,00
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Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.03Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Assistência Social; Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA);implantação de projetos e ações previstas no SUAS.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 155.000,00 0,00 155.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 20.000,00 0,00 20.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 209.000,00 0,00 209.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 17.260,00 17.260,000.1.35.0000243.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 3.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 387.000,00 17.260,00 404.260,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/união

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 1550,000 404.260,00

8

244

1 22.015 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 32/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0008

0.1.00

I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.03Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Construção e aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência objetivando a realização de trabalhos de integração com a população da 3ª idade..

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 10.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 10.000,00 0,00 10.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,000 10.000,00

8
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Segurança Pública

Subfunção: Policiamento

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

O Município possui  vias urbanas sob sua jurisdição e que necessitam de fiscalização de trânsito e trabalhos de adequação e manutenção do sistema de sinalização.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 40.000,00 0,00 40.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 15.100,00 15.100,000.1.10.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 15.100,00 15.100,000.1.11.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 17.100,00 17.100,000.1.12.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.10.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.11.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 40.000,00 49.300,00 89.300,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Convênio de Trânsito - Militar

 - Convênio de Trãnsito - Civil

 - Convênio de Trânsito - Prefeitura

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3,000 89.300,00
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Segurança Pública

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Manutenção e aquisição de equipamentos para a equipe de Bombeiros.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 72.000,00 72.000,000.1.80.0000013.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 11.000,00 11.000,000.1.80.0000014.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 83.000,00 83.000,00

Legenda:

 - Outras Especificações

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3,000 83.000,00
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Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Infra-Estrutura Urbana

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Pavimentação de vias públicas, construção de passeios e rede pluvial, Recuperação e Recapeamento de Trechos Danificados.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 200.000,00 0,00 200.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.34.0000164.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 61.000,00 61.000,000.1.64.0000094.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.64.0000234.4.90.00.00.00.00.00

Total: 200.000,00 461.000,00 661.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

 - Transferências de Convênios -Estado/Outros (não relaconados à educação/saúde/assistencia social)

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Área (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 7000,000 661.000,00

15

451

1 11.010 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Infra-Estrutura Urbana

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a construção de Abrigo de Passageiros, Praças, Parques, Pontes (Rachadel, Guiomar, Santa Maria, Morro da Gloria e outras), Drenagem, Bueiros, Academias ao ar livre e outras ações para um melhor atendimento ao cidadão antoniocarlense

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 50.000,00 0,00 50.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 190.000,00 190.000,000.1.64.0000294.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.89.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 50.000,00 195.000,00 245.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios -Estado/Outros (não relaconados à educação/saúde/assistencia social)

 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3,000 245.000,00

15

451

1 11.009 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção das praças, cemitério municipal, rodoviária e vias públicas do município. Executar serviços de manutenção, melhorias e ampliações das ruas e estradas do município, pavimentadas e não pavimentadas. Realizar serviços de limpeza e manutenção das ruas e espaços públicos de lazer.Pagamento de Precatório nº 0002556-67.2007.8.24.0007/02

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 1.130.000,00 0,00 1.130.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 180.000,00 0,00 180.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.558.642,00 0,00 1.558.642,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 12.000,00 12.000,000.1.07.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 15.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.883.642,00 12.000,00 2.895.642,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3,000 2.895.642,00

15

452

1 22.020 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PUBLICOS
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se execuções de ampliação, melhorias e manutenção do serviços de iluminação públlica. O sistema de iluminação pública é realizado através de pontos de luz, atendendo, basicamente as áreas mais densamente povoadas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 683.000,00 683.000,000.1.08.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 0,00 200.000,00 200.000,000.1.08.0000003.3.93.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 940,00 940,000.1.08.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 883.940,00 883.940,00

Legenda:

 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Ponto de Luz (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3100,000 883.940,00

15

452

1 22.019 AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Saneamento

Subfunção: Saneamento Básico Urbano

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Refere-se a Ações de saneamento básico (construção de fossas, filtros e sumidouros); Construção de redes e galerias pluviais.  

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.000,00 0,00 2.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 36,000 2.000,00

17

512

1 11.011 SANEAMENTO BÁSICO
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Transporte

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de equipamentos rodoviários para renovação da frota de máquinas e veículos, através de convênios e recursos próprios.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 100.000,00 0,00 100.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.34.0000204.4.90.00.00.00.00.00

Total: 100.000,00 200.000,00 300.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Equipamentos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 1,000 300.000,00

26

452

1 11.008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
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0.1.34

I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MEIO AMBIENTE, PRESERVAR E PROTEGER

Objetivo do programa:

Promover o desenvolvimento e ordenamento do território do município por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável; Criar Estrutura Administrativa, Plano Municipal e Ações

de regulamentação e licenciamento ambiental de competência do município; Elevar a conscientização em relação a preservação do meio ambiente e práticas sustentáveis; Executar os serviços de coleta e

destinação final dos resíduos sólidos; Aumentar a área e volume da coleta seletiva e diminuir o volume/peso dos resíduos orgânicos e rejeitos; Executar as ações previstas no plano municipal de resíduos

sólidos; Realizar projetos e ações de recuperação da mata ciliar, proteção e preservação das águas em parceria com o comitê da bacia do Rio Tijucas e Biguaçu e Plano de Recursos Hídricos;

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos apesar do rico patrimônio natural não possui estrutura administrativa ou órgão especifico voltado ao planejamento e gestão das políticas públicas de meio ambiente. Para tanto é

preciso criar um setor de Meio Ambiente dentro da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de Veículo e Equipamentos para a coleta de lixo.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.34.0000194.4.90.00.00.00.00.00

Total: 5.000,00 200.000,00 205.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Equipamentos (SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE)

1,000 205.000,00

15

452

1 11.014 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS PARA A COLETA

DE LIXO
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.01Unidade:

Função: Agricultura

Subfunção: Extensão Rural

Programa:

AGRICULTURA, PRODUÇÃO COM SUSTENTABILIDADE

Objetivo do programa:

Criar e ou reestruturar o Plano Municipal de Agricultura Estimular, Aumentar a produção, área cultivada e produtividade do município; aumentar a produção da agricultura orgânica, agro ecologia e desenvolver

o empreendedorismo rural; Melhorar e ampliar a assistência técnica; Aumentar e diversificar a produção agrícola do município; Renovar e ampliar os equipamentos da patrulha agrícola do município; Apoiar e

fortalecer as ações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; Criar espaço único para atendimento aos agricultores, reunindo Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Epagri e Cidasc.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos é o maior produtor de hortaliças de Santa Catarina, caracterizado por minifúndios rurais com mais de 1500 propriedades rurais de agricultura familiar. A Secretaria de Agricultura

e Meio Ambiente precisa manter e ampliar os serviços públicos de auxílio e assistência técnica aos agricultores, visando o estimulo, aumento da produção e permanência dos agricultores nesta atividade. A

secretaria de Agricultura e Meio Ambiente conta com 02 cargos comissionados, 02 motoristas, 07 operadores de máquinas e 02 auxiliares de manutenção e conservação. Possui estrutura de atendimento, com

01 Escavadeira Hidráulica, 02 retro escavadeiras, 02 caçambas e 03 tratores agrícolas.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de novas Máquinas, Implementos e Equipamentos rodoviários e agrícolas, a fim de aumentar a produção e a produtividade dos produtores rurais. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 80.000,00 0,00 80.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 150.000,00 150.000,000.1.34.0000214.4.90.00.00.00.00.00

Total: 80.000,00 150.000,00 230.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Equipamentos (SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE)

1,000 230.000,00

20

606

1 11.012 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS

AGRÍCOLAS
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Órgão: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.00

FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.02Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MEIO AMBIENTE, PRESERVAR E PROTEGER

Objetivo do programa:

Promover o desenvolvimento e ordenamento do território do município por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável; Criar Estrutura Administrativa, Plano Municipal e Ações

de regulamentação e licenciamento ambiental de competência do município; Elevar a conscientização em relação a preservação do meio ambiente e práticas sustentáveis; Executar os serviços de coleta e

destinação final dos resíduos sólidos; Aumentar a área e volume da coleta seletiva e diminuir o volume/peso dos resíduos orgânicos e rejeitos; Executar as ações previstas no plano municipal de resíduos

sólidos; Realizar projetos e ações de recuperação da mata ciliar, proteção e preservação das águas em parceria com o comitê da bacia do Rio Tijucas e Biguaçu e Plano de Recursos Hídricos;

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos apesar do rico patrimônio natural não possui estrutura administrativa ou órgão especifico voltado ao planejamento e gestão das políticas públicas de meio ambiente. Para tanto é

preciso criar um setor de Meio Ambiente dentro da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a execução dos serviços de coleta e destinação final dos resíduos sólidos com estrutura própria e terceirizada; Aumento da área e volume da coleta seletiva e diminuir o volume/peso dos resíduos orgânicos e rejeitos; Executar as ações previstas no plano municipal de resíduos sólidos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 145.000,00 0,00 145.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 15.000,00 0,00 15.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 450.000,00 0,00 450.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 10.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 620.000,00 0,00 620.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Redíduo (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE)

1800,000 620.000,00

15

452

1 22.025 SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO
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Órgão: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.00

FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.02Unidade:

Função: Agricultura

Subfunção: Extensão Rural

Programa:

AGRICULTURA, PRODUÇÃO COM SUSTENTABILIDADE

Objetivo do programa:

Criar e ou reestruturar o Plano Municipal de Agricultura Estimular, Aumentar a produção, área cultivada e produtividade do município; aumentar a produção da agricultura orgânica, agro ecologia e desenvolver

o empreendedorismo rural; Melhorar e ampliar a assistência técnica; Aumentar e diversificar a produção agrícola do município; Renovar e ampliar os equipamentos da patrulha agrícola do município; Apoiar e

fortalecer as ações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; Criar espaço único para atendimento aos agricultores, reunindo Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Epagri e Cidasc.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos é o maior produtor de hortaliças de Santa Catarina, caracterizado por minifúndios rurais com mais de 1500 propriedades rurais de agricultura familiar. A Secretaria de Agricultura

e Meio Ambiente precisa manter e ampliar os serviços públicos de auxílio e assistência técnica aos agricultores, visando o estimulo, aumento da produção e permanência dos agricultores nesta atividade. A

secretaria de Agricultura e Meio Ambiente conta com 02 cargos comissionados, 02 motoristas, 07 operadores de máquinas e 02 auxiliares de manutenção e conservação. Possui estrutura de atendimento, com

01 Escavadeira Hidráulica, 02 retro escavadeiras, 02 caçambas e 03 tratores agrícolas.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se as despesas com a manutenção da Secretaria de agricultura e meio ambiente; aquisição de materiais e equipamentos permanentes, assistência ao produtor rural, promoção de campanhas e eventos, consultoria e aquisição de insumos e sementes, materiais veterinários. Reestruturar os serviços de agronomia e serviços médicos veterinários oferecidos pelo município;  

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 970.000,00 0,00 970.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 150.000,00 0,00 150.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 635.000,00 0,00 635.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 1.757.000,00 0,00 1.757.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Produtor (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE)

300,000 1.757.000,00

20

606

1 22.024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE
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Órgão: SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.00

SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.01Unidade:

Função: Comércio e Serviços

Subfunção: Promoção Comercial

Programa:

COMÉRCIO FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA

Objetivo do programa:

Promover e custear políticas e projetos voltados para ao desenvolvimento de atividades de apoio administrativo municipalpara área da indústria e do comércio, estimulando e promovendo a economia e o

comercio local.

Justificativa do programa:

Através deste programa a prefeitura municipal fará manutencão e funcionamento de projetos desenvolvidos e fomentados pela Secretaria Municipal Esporte, Turismo, Indústria e Comércio.

II - Descrição das Ações

Promover e custear políticas e projetos voltados para ao desenvolvimento de atividades de apoio administrativo municipal para área da indústria e do comércio, estimulando e promovendo a economia e o comercio local.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 10.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 10.000,00 0,00 10.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Ações (SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE) 3,000 10.000,00

23

691

1 22.040 APOIO A INDUSTRIA E COMÉRCIO



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 46/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0004

0.1.00

I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.00

SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.01Unidade:

Função: Desporto e Lazer

Subfunção: Desporto Comunitário

Programa:

ESPORTE, LAZER, BEM ESTAR E JUVENTUDE

Objetivo do programa:

Promover o esporte e a atividade física e para todas as faixas etárias, manter a ampliar o programa esportivo municipal com a realização de treinamentos e iniciação esportiva em diversas modalidades,

promover eventos esportivos como o campeonato municipal de futebol amador, torneio de futsal, provas de ciclismo e outros esportes. Manter e ampliar os espaços públicos destinados ao esporte e lazer.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Esporte, Turismo, Indústria e Comércio que conta com 02 servidores efetivos, 02 comissionados e 06 Professores/treinadores esportivos e atende mais de

700 alunos atletas que participam das escolinhas e treinamentos esportivos.  Os objetivos propostos visam planejar, apoiar e promover ações e eventos esportivos que possibilitem à população a prática de

esportes e de atividade física. Para tanto o município dispões de espaços públicos como o ginásio de esportes, academias ao ar livre, praças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de veiculos objetivando o incentivo à prática de esportes.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 200.000,00 0,00 200.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 200.000,00 0,00 200.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Veículo (SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E

ESPORTE)

1,000 200.000,00

27

812

1 11.016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA INCENTIVO AO ESPORTE
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Órgão: SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E TURISMO 08.02Unidade:

Função: Comércio e Serviços

Subfunção: Turismo

Programa:

TURISMO E DESENSOLVIMENTO 

Objetivo do programa:

Melhorar a infra-estrutura turística do município, promover os atrativos e produtos turísticos, criação do Centro de Apoio ao Turista e Comercialização de Produtos Associados ao Turismo, organizar o

calendários de eventos do município, realizar projetos de conscientização e apoio a atividade turística, melhorar a qualidade dos produtos e serviços turísticos.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Esporte, Turismo, Indústria e Comércio, visando a organização, promoção, regulamentação, melhoria dos serviços e da infra-estrutura atividade turística no

município de Antônio Carlos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com realização de eventos promocionais, Elaboração do Plano Municipal do Tursimo, sinalização turística e ações voltadas ao turismo, tais como Sonorização, Palco, Gerador e outros, para eventos; Produção e confecção de material promocional do município: Vídeo, Folders, Cartazes.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 52.000,00 0,00 52.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000003.3.50.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 50.000,00 0,00 50.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 104.000,00 0,00 104.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E

TURISMO )

3,000 104.000,00

23

695

1 22.027 PROMOÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES TURISTICAS DO

MUNICÍPIO
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Órgão: SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E TURISMO 08.02Unidade:

Função: Desporto e Lazer

Subfunção: Desporto Comunitário

Programa:

ESPORTE, LAZER, BEM ESTAR E JUVENTUDE

Objetivo do programa:

Promover o esporte e a atividade física e para todas as faixas etárias, manter a ampliar o programa esportivo municipal com a realização de treinamentos e iniciação esportiva em diversas modalidades,

promover eventos esportivos como o campeonato municipal de futebol amador, torneio de futsal, provas de ciclismo e outros esportes. Manter e ampliar os espaços públicos destinados ao esporte e lazer.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Esporte, Turismo, Indústria e Comércio que conta com 02 servidores efetivos, 02 comissionados e 06 Professores/treinadores esportivos e atende mais de

700 alunos atletas que participam das escolinhas e treinamentos esportivos.  Os objetivos propostos visam planejar, apoiar e promover ações e eventos esportivos que possibilitem à população a prática de

esportes e de atividade física. Para tanto o município dispões de espaços públicos como o ginásio de esportes, academias ao ar livre, praças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se as despesas com manutenção da Secretaria de Esporte e do Ginásio Municipal de Esportes, tais como obras envolvendo parte elétrica, e demais rede fisica, materiais de consumo, expediente, bolas, redes, serviços de arbitragem, aquisição de trofeus e medalhas, e obras com a Manutenção do Ginásio de Esportes, construção de novas áreas de esporte e atividade física. Organização e promoção de eventos esportivos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 220.000,00 0,00 220.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 21.000,00 0,00 21.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 400.000,00 0,00 400.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 643.000,00 0,00 643.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atleta (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E

TURISMO )

750,000 643.000,00

27

812

1 22.026 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
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Órgão: ENCARGOS GERAIS 09.00

ENCARGOS GERAIS 09.01Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Serviço da Dívida Interna

Programa:

ENCARGOS GERAIS

Objetivo do programa:

Manter em dia o pagamento dos compromissos de dívida com INSS, novos, contribuição ao Pasep e as entidades municipalistas.

Contar com o apoio das entidades municipalistas na defesa dos interesses de ANTÔNIO CARLOS.

Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.

Justificativa do programa:

Neste programa estão globalizadas as despesas, que por sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como dívidas confessadas ao INSS e

outras, contribuição ao PASEP e contribuição às entidades municipalistas.

O Município parcelou em 2001 um débito apurado pelo INSS a partir de 1991.

A contribuição ao PASEP tem como base as receitas correntes e as receitas de capital transferidas efetivamente arrecadadas pelo Município.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao pagamento de parcelamento de dívidas e financiamentos, são eles: INSS, BRDE, FGTS e FINISA.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 300.000,00 0,00 300.000,000.1.00.0000003.2.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 727.100,00 0,00 727.100,000.1.00.0000004.6.90.00.00.00.00.00

Total: 1.027.100,00 0,00 1.027.100,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Contrato (ENCARGOS GERAIS) 4,000 1.027.100,00

28

843

1 30.003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 50/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0014

0.1.00

I - Classificação 

Órgão: ENCARGOS GERAIS 09.00

ENCARGOS GERAIS 09.01Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Outras Transferências

Programa:

ENCARGOS GERAIS

Objetivo do programa:

Manter em dia o pagamento dos compromissos de dívida com INSS, novos, contribuição ao Pasep e as entidades municipalistas.

Contar com o apoio das entidades municipalistas na defesa dos interesses de ANTÔNIO CARLOS.

Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.

Justificativa do programa:

Neste programa estão globalizadas as despesas, que por sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como dívidas confessadas ao INSS e

outras, contribuição ao PASEP e contribuição às entidades municipalistas.

O Município parcelou em 2001 um débito apurado pelo INSS a partir de 1991.

A contribuição ao PASEP tem como base as receitas correntes e as receitas de capital transferidas efetivamente arrecadadas pelo Município.

II - Descrição das Ações

O município é associado à confederação nacional de municípios, a Federação Catarinense de Municípios e a associação microregional de municípios, entidades municipalistas que prestam assessoria técnica ao município e defendem os interesses do municipalismo.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 145.000,00 0,00 145.000,000.1.00.0000003.3.50.00.00.00.00.00

Total: 145.000,00 0,00 145.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Entidade Beneficiada (ENCARGOS GERAIS) 3,000 145.000,00

28

845

1 30.005 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS
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Órgão: ENCARGOS GERAIS 09.00

ENCARGOS GERAIS 09.01Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Outras Transferências

Programa:

ENCARGOS GERAIS

Objetivo do programa:

Manter em dia o pagamento dos compromissos de dívida com INSS, novos, contribuição ao Pasep e as entidades municipalistas.

Contar com o apoio das entidades municipalistas na defesa dos interesses de ANTÔNIO CARLOS.

Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.

Justificativa do programa:

Neste programa estão globalizadas as despesas, que por sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como dívidas confessadas ao INSS e

outras, contribuição ao PASEP e contribuição às entidades municipalistas.

O Município parcelou em 2001 um débito apurado pelo INSS a partir de 1991.

A contribuição ao PASEP tem como base as receitas correntes e as receitas de capital transferidas efetivamente arrecadadas pelo Município.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a contribuição ao PASEP. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 380.000,00 0,00 380.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 500,00 500,000.1.07.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 380.000,00 500,00 380.500,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Beneficiários (ENCARGOS GERAIS) 280,000 380.500,00

28

845

1 30.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
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Órgão: SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO 10.00

SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO 10.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Planejamento e Orçamento

Programa:

PLANEJANDO  ANTÔNIO CARLOS PARA O FUTURO

Objetivo do programa:

Planejar o crescimento ordenado e sustentável do município de Antônio Carlos, com a elaboração de estudos, planos e projetos, execução de ações de conscientização e fiscalização para cumprimento das

normas vigentes. Difundir e aprimorar as informações referentes a Defesa Civil, planejamento urbano,  legislação Municipal, Estadual e Federal em relação ao uso e ocupação do solo. Promover e fiscalizar a

organização do crescimento da cidade, com a revisão do Plano Diretor, atualização do cadastro de terrenos, construções e loteamentos. Fiscalizar e inibir loteamentos e construções clandestinas. Elaborar

estudos, planos e projetos que promovam a acessibilidade, mobilidade, criação de áreas de lazer e desenvolvimento econômico e social no município. Em parceria com os demais órgãos da administração

municipal, planejar, acompanhar e fiscalizar também as obras executadas pelo município.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Planejamento, que conta com 03 servidores efetivos, 02 comissionados e 01 estagiário. Os objetivos propostos visam planejar, promover, fiscalizar e

acompanhar o desenvolvimento sustentável do município de Antônio Carlos, com o aprimoramento da estrutura física, de recursos humanos e de serviços prestados pela Secretaria de Municipal de

Planejamento.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se as despesas com a manutenção da secretaria de planejamento, aquisição de equipamentos permanentes, materiais de consumo, assessoria para revisão do plano diretor, atualização do sistema de geoprocessamento, contratação de projetos de engenharia e consultoria de projetos. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 345.000,00 0,00 345.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 34.000,00 0,00 34.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 75.000,00 0,00 75.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 459.000,00 0,00 459.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE PLANEJ. E

DESENVOLVIMENTO)

3,000 459.000,00

4

121

1 22.028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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Órgão: SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO 10.00

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 10.02Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Defesa Civil

Programa:

PLANEJANDO  ANTÔNIO CARLOS PARA O FUTURO

Objetivo do programa:

Planejar o crescimento ordenado e sustentável do município de Antônio Carlos, com a elaboração de estudos, planos e projetos, execução de ações de conscientização e fiscalização para cumprimento das

normas vigentes. Difundir e aprimorar as informações referentes a Defesa Civil, planejamento urbano,  legislação Municipal, Estadual e Federal em relação ao uso e ocupação do solo. Promover e fiscalizar a

organização do crescimento da cidade, com a revisão do Plano Diretor, atualização do cadastro de terrenos, construções e loteamentos. Fiscalizar e inibir loteamentos e construções clandestinas. Elaborar

estudos, planos e projetos que promovam a acessibilidade, mobilidade, criação de áreas de lazer e desenvolvimento econômico e social no município. Em parceria com os demais órgãos da administração

municipal, planejar, acompanhar e fiscalizar também as obras executadas pelo município.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Planejamento, que conta com 03 servidores efetivos, 02 comissionados e 01 estagiário. Os objetivos propostos visam planejar, promover, fiscalizar e

acompanhar o desenvolvimento sustentável do município de Antônio Carlos, com o aprimoramento da estrutura física, de recursos humanos e de serviços prestados pela Secretaria de Municipal de

Planejamento.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com laudos periciais, aquisição e manutenção de equipamentos permanentes, aquisição de veículos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.000,00 0,00 2.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Ações (FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL) 3,000 2.000,00

4

182

1 22.029 DEFESA CIVIL
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Execução das ações e serviços públicos de saúde de assistência farmacêutica básica.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 400.000,00 400.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 50.000,00 50.000,000.2.38.0000573.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 46.100,00 46.100,000.2.67.0000613.3.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 496.100,00 496.100,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

 - Transferências SUS - Estado

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 46150,000 496.100,00

10

301

1 22.034 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a execução de ações e serviços públicos de saúde bucal.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 320.000,00 320.000,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 22.300,00 22.300,000.2.38.0000533.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 67.000,00 67.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 27.700,00 27.700,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 438.000,00 438.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 8475,000 438.000,00

10

301

1 22.033 AÇÕES DE SAÚDE BUCAL
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a execução das ações e serviços públicos de saúde do agente comunitário de saúde que realiza atividade de prevenção de doenças e promoção da saúde.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 353.400,00 353.400,000.2.38.0000513.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 70.000,00 70.000,000.2.38.0001903.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 45.000,00 45.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 589.400,00 589.400,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 31329,000 589.400,00

10

301

1 22.032 AÇÕES COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a execução de ações e serviços públicos de saúde da família, saúde do homem, saúde do trabalhador, saúde do idoso, saúde mental, saúde da criança, adolescente e jovem, educação permanente em saúde, política nacional de humanização, programa saúde escolar, implantação controle e avaliação.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 900.000,00 900.000,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 77.700,00 77.700,000.2.38.0001863.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 515.000,00 515.000,000.2.38.0001893.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 190.000,00 190.000,000.2.38.0001903.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 290.000,00 290.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 61.200,00 61.200,000.2.38.0001783.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 39.500,00 39.500,000.2.67.0000593.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 134.000,00 134.000,000.2.67.0000583.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 2.312.400,00 2.312.400,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

 - Transferências SUS - Estado

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 17625,000 2.312.400,00
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1 22.031 AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com a manutenção da unidade de saúde, tais como aquisição de materias de consumo, expediente, materiais permanentes, assim como a realização de serviços públicos de saúde, aprovadas pelo Conselho Municipal e em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde. Manutenção do Conselho municipal de saúde do município. CIS/Granfpolis

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 2.555.314,00 2.555.314,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 375.000,00 375.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Transferencias a Municipios 0,00 1.000,00 1.000,000.1.02.0000003.3.40.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.687.700,00 1.687.700,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.2.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 135.000,00 135.000,000.2.38.0000563.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 4.784.014,00 4.784.014,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Recursos Impostos p/ Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 81000,000 4.784.014,00
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1 22.030 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de veículos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 190.000,00 190.000,000.2.33.0000644.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 195.000,00 195.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências de Convênios - União/Saúde

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Veículo (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 1,000 195.000,00
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Ampliação e reforma da unidade de saúde na sede do Município. Ampliar, reorganizar e humanizar a estrutura física e realizar obras de urbanização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde;

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.2.33.0000644.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 220.000,00 220.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências de Convênios - União/Saúde

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 1,000 220.000,00
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1 11.018 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SAÚDE



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 62/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0012

0.1.02

0.2.06

0.2.38
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Vigilância Sanitária

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do setor de vigilância sanitária e fiscalização do cumprimento das leis e normas sobre vigilância sanitária

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 28.000,00 28.000,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 40.000,00 40.000,000.2.06.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 12.000,00 12.000,000.2.38.0000623.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 10.000,00 10.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 5.000,00 5.000,000.2.06.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 15.700,00 15.700,000.2.06.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 2.000,00 2.000,000.2.06.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 122.700,00 122.700,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 1140,000 122.700,00
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Vigilância Epidemiológica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do setor de vigilância sanitária e fiscalização do cumprimento das leis e normas sobre vigilância epidemiológica.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 31.400,00 31.400,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 18.600,00 18.600,000.2.38.0000633.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 9.000,00 9.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 22.400,00 22.400,000.2.38.0000633.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 87.400,00 87.400,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 714,000 87.400,00
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Serviço da Dívida Interna

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao pagamento de dívidas e financiamentos perante órgãos Federais/Estaduais, Eventuais dívidas como INSS, FGTS, precatórios...

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 11.000,00 11.000,000.1.02.0000003.2.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 243.000,00 243.000,000.1.02.0000004.6.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 254.000,00 254.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Contrato (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 1,000 254.000,00

28

843

1 30.010 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SAÚDE
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I - Classificação 

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo do programa:

Proporcionar o pagamento de aposentadorias e pensões, com segurança e confiabilidade para os atuais e futuros beneficiários.

Justificativa do programa:

O RPPS tem por finalidade máxima assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição e falecimento. A organização

do Instituto compõe-se de Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria-executiva. O quadro de pessoal é composto de 01 diretor executivo, 01 tesoureiro e 01 contador.

II - Descrição das Ações

Esta ação visa atender os gastos com a manutenção e serviços do instituto e garantir o funcionamento das atividades administrativas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 30.000,00 30.000,000.2.75.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 310.000,00 310.000,000.2.75.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.2.75.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 341.000,00 341.000,00

Legenda:

 - Taxa de Administração - RPPS

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Servidor (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV.

ANTONIO CARLOS)

280,000 341.000,00

4

122

1 22.037 ADMINISTRAÇÃO DO IPREANCARLOS
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I - Classificação 

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.01Unidade:

Função: Previdência Social

Subfunção: Previdência do Regime Estatutário

Programa:

GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo do programa:

Proporcionar o pagamento de aposentadorias e pensões, com segurança e confiabilidade para os atuais e futuros beneficiários.

Justificativa do programa:

O RPPS tem por finalidade máxima assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição e falecimento. A organização

do Instituto compõe-se de Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria-executiva. O quadro de pessoal é composto de 01 diretor executivo, 01 tesoureiro e 01 contador.

II - Descrição das Ações

Visa à manutenção das atividades, nos termos da legislação vigente, ao que se refere às despesas previdenciárias com aposentados e pensionistas a cargo do tesouro municipal.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 310.000,00 0,00 310.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Total: 310.000,00 0,00 310.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Beneficiários (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV.

ANTONIO CARLOS)

11,000 310.000,00

9

272

1 30.007 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOURO
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0.2.03

I - Classificação 

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.01Unidade:

Função: Previdência Social

Subfunção: Previdência do Regime Estatutário

Programa:

GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo do programa:

Proporcionar o pagamento de aposentadorias e pensões, com segurança e confiabilidade para os atuais e futuros beneficiários.

Justificativa do programa:

O RPPS tem por finalidade máxima assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição e falecimento. A organização

do Instituto compõe-se de Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria-executiva. O quadro de pessoal é composto de 01 diretor executivo, 01 tesoureiro e 01 contador.

II - Descrição das Ações

Visa à manutenção das atividades, nos termos da legislação vigente, ao que se refere às despesas previdenciárias com aposentados e pensionistas do instituto.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 14.300,00 0,00 14.300,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 3.500.000,00 3.500.000,000.2.03.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Total: 14.300,00 3.500.000,00 3.514.300,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Beneficiários (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV.

ANTONIO CARLOS)

70,000 3.514.300,00

9

272

1 30.006 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS
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Órgão: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 95.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 95.01Unidade:

Função: Reserva de Contingência

Subfunção: Reserva de Contingência

Programa:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo do programa:

Preservar o equilíbrio de caixa e atender ao princípio da flexibilidade do planejamento orçamentário.

Evidenciar o superávit orçamentário do Instituto de Previdência na sua função de acumular recursos para pagar os inativos e pensionistas.

Justificativa do programa:

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 4°, § 3° e 5°, inciso III, estabelece a obrigatoriedade da reserva de recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e

eventos fiscais imprevistos de forma a preservar o equilíbrio de caixa caso esses riscos ocorram.

II - Descrição das Ações

Atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

RESERVA DE CONTINGENCIA 30.000,00 30.000,000.1.00.0000009.9.90.00.00.00.00.00

Total: 30.000,00 30.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (RESERVA DE CONTINGÊNCIA) 1,000 30.000,00

99

999

1 30.009 RESERVA DE CONTINGÊCIA PREFEITURA
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I - Classificação 

Órgão: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 98.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 98.01Unidade:

Função: Reserva de Contingência

Subfunção: Reserva Legal

Programa:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo do programa:

Preservar o equilíbrio de caixa e atender ao princípio da flexibilidade do planejamento orçamentário.

Evidenciar o superávit orçamentário do Instituto de Previdência na sua função de acumular recursos para pagar os inativos e pensionistas.

Justificativa do programa:

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 4°, § 3° e 5°, inciso III, estabelece a obrigatoriedade da reserva de recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e

eventos fiscais imprevistos de forma a preservar o equilíbrio de caixa caso esses riscos ocorram.

II - Descrição das Ações

Constituição de um fundo para pagamento dos proventos de aposentadoria e pensão dos servidores públicos municipais.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 2.066.300,000.2.03.0000009.9.90.00.00.00.00.00

RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 1.024.000,000.2.05.0000009.9.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 3.090.300,00

Legenda:

 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

 - Aporte para Deficit Atuarial

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (RESERVA DE CONTINGÊNCIA) 1,000 3.090.300,00

99

997

1 30.008 RESERVA DE CONTINGÊNCIA INSTITUTO
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I - Classificação 

Órgão: CAMARA DE VEREADORES 01.00

CAMARA DE VEREADORES 01.01Unidade:

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa:

AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo do programa:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na lei orgânica municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no

exercício de suas funções.

Justificativa do programa:

Atender melhor os munícipes, nos pleitos necessários à efetivação da cidadania e do bem estar. Legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar a sua organização interna, no que diz

respeito aos seus serviços.

II - Descrição das Ações

Esta ação visa a Manutenção da Câmara Mirim.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 20.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 20.000,00 0,00 20.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (CAMARA DE VEREADORES) 3,000 20.000,00

1

31

1 22.039 MANUTENÇÃO CÂMARA MIRIM
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I - Classificação 

Órgão: CAMARA DE VEREADORES 01.00

CAMARA DE VEREADORES 01.01Unidade:

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa:

AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo do programa:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na lei orgânica municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no

exercício de suas funções.

Justificativa do programa:

Atender melhor os munícipes, nos pleitos necessários à efetivação da cidadania e do bem estar. Legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar a sua organização interna, no que diz

respeito aos seus serviços.

II - Descrição das Ações

Esta ação visa a Manutenção das atividades político-parlamentares.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 1.750.000,00 0,00 1.750.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 50.000,00 0,00 50.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 430.000,00 0,00 430.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 200.000,00 0,00 200.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.430.000,00 0,00 2.430.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Sessões/Fiscalizações (CAMARA DE VEREADORES) 36,000 2.430.000,00

1

31

1 22.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES
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Órgão: CAMARA DE VEREADORES 01.00

CAMARA DE VEREADORES 01.01Unidade:

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa:

AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo do programa:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na lei orgânica municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no

exercício de suas funções.

Justificativa do programa:

Atender melhor os munícipes, nos pleitos necessários à efetivação da cidadania e do bem estar. Legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar a sua organização interna, no que diz

respeito aos seus serviços.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Reforma e melhoria da Sede da Câmara Municipal

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 50.000,00 0,00 50.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 50.000,00 0,00 50.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (CAMARA DE VEREADORES) 80,000 50.000,00

1
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1 11.020 REFORMA E MELHORIA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
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Órgão: GABINETE DO PREFEITO 02.00

GABINETE DO PREFEITO 02.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL

Objetivo do programa:

Melhorar a eficiência e transparência da administração municipal, captar recursos para a realização de obras e ações e promover maior participação da sociedade na gestão e controle dos serviços públicos

Justificativa do programa:

Este programa será executado pelo Gabinete do Prefeito, reunindo os setores o Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito, Procuradoria Jurídica, Controle Interno, Coordenação de Comunicação e Assessoria de

Projetos e Convênios. Nesta unidade gestora há 03 servidores comissionados e 02 efetivos, sendo 01 com função gratificada.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do Gabinete do Prefeito que visa a implantação da Ouvidoria Municipal, Publicidade em jornais, rádio, serviços de assessoria especializada; serviços de sonorização e outros de terceiros;  aquisição de 01 Automóvel, Equipamentos de Informática, Equipamentos de áudio e vídeo, filmadora e outros, Mobiliário, cadeiras, sofás, mesas e outros. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 790.000,00 0,00 790.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 19.000,00 0,00 19.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 90.000,00 0,00 90.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 904.000,00 0,00 904.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (GABINETE DO PREFEITO) 3,000 904.000,00

4
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1 22.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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Órgão: GABINETE DO PREFEITO 02.00

GABINETE DO PREFEITO 02.01Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa:

GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL

Objetivo do programa:

Melhorar a eficiência e transparência da administração municipal, captar recursos para a realização de obras e ações e promover maior participação da sociedade na gestão e controle dos serviços públicos

Justificativa do programa:

Este programa será executado pelo Gabinete do Prefeito, reunindo os setores o Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito, Procuradoria Jurídica, Controle Interno, Coordenação de Comunicação e Assessoria de

Projetos e Convênios. Nesta unidade gestora há 03 servidores comissionados e 02 efetivos, sendo 01 com função gratificada.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do Conselho Tutelar que visa a Aquisição de mobiliário, equipamentos e veículo, (convênio com o Governo Federal)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 86.000,00 0,00 86.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 35.000,00 0,00 35.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 3.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 124.000,00 0,00 124.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (GABINETE DO PREFEITO) 1590,000 124.000,00

8

243

1 22.002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
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Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo do programa:

Modernizar a gestão da administração municipal, melhorar a eficiência e controle dos gastos públicos, realizar estudos e adotar medidas para o incremento da receita própria, reestruturar a gestão dos recursos

humanos, melhorar o atendimento ao público, viabilizar a acessibilidade, reformar e ampliar a estrutura de atendimento do centro administrativo municipal, melhorar a gestão e manutenção do patrimônio

público e aprimorar os processos de aquisição de bens e serviços pelo município

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Administração e Finanças, que está instalada no prédio do centro administrativo, conta com 2 funcionários comissionados e 19 funcionários efetivos. Os

objetivos propostos visam melhorar e modernizar a gestão municipal, com incremento de receita, para ampliação e melhoria dos serviços públicos, qualificação e valorização dos servidores, aprimoramento dos

processos de aquisição de bens e serviços e melhoria dos serviços públicos oferecidos pela gestão municipal através da Secretaria de Administração e finanças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças que pretende Promover a reestruturação do setor de tributos da Prefeitura e ampliar a fiscalização, realizar estudos e adotar medidas para ampliar as fontes de receita própria, implantar a taxa de coleta de lixo em todo os locais de coleta, implanta o IPTU progressivo, realizar estudo e implantar nova planta de valores dos imóveis, construir o novo plano de cargos  e vencimentos e estatuto dos servidores municipais, implantar novos sistemas eletrônicos de controle, gestão e tramitação de processos no âmbito da administração municipal, elaborar plano e promover a capacitação continuados dos servidores municipais, melhorar a estrutura de atendimento  no centro administrativo, com acessibilidade e agilidade. Aquisição de 01 veículo, 01 moto, aquisição de mobiliário, mesas, cadeiras e equipamentos e informática e outros.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Transf. a Consórcios Públicos 22.500,00 0,00 22.500,000.1.00.0000003.1.71.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 171.000,00 0,00 171.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Transferências a Consórcios Públicos 11.700,00 0,00 11.700,000.1.00.0000003.3.71.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 508.000,00 0,00 508.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 8.000,00 0,00 8.000,000.1.00.0000003.3.93.00.00.00.00.00

Transferências a Consórcios Públicos 6.000,00 0,00 6.000,000.1.00.0000004.4.71.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 20.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 1.747.200,00 0,00 1.747.200,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS) 3,000 1.747.200,00

4

122

1 22.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo do programa:

Modernizar a gestão da administração municipal, melhorar a eficiência e controle dos gastos públicos, realizar estudos e adotar medidas para o incremento da receita própria, reestruturar a gestão dos recursos

humanos, melhorar o atendimento ao público, viabilizar a acessibilidade, reformar e ampliar a estrutura de atendimento do centro administrativo municipal, melhorar a gestão e manutenção do patrimônio

público e aprimorar os processos de aquisição de bens e serviços pelo município

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Administração e Finanças, que está instalada no prédio do centro administrativo, conta com 2 funcionários comissionados e 19 funcionários efetivos. Os

objetivos propostos visam melhorar e modernizar a gestão municipal, com incremento de receita, para ampliação e melhoria dos serviços públicos, qualificação e valorização dos servidores, aprimoramento dos

processos de aquisição de bens e serviços e melhoria dos serviços públicos oferecidos pela gestão municipal através da Secretaria de Administração e finanças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a obras de melhorias na sede administrativa, incluindo principalmente a questão da acessibilidade. Além de outras reformas necessárias  ao bom funcionamento do prédio.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 40.000,00 0,00 40.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 40.000,00 0,00 40.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E

FINANCAS)

1,000 40.000,00

4

122

1 11.005 REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
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Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo do programa:

Modernizar a gestão da administração municipal, melhorar a eficiência e controle dos gastos públicos, realizar estudos e adotar medidas para o incremento da receita própria, reestruturar a gestão dos recursos

humanos, melhorar o atendimento ao público, viabilizar a acessibilidade, reformar e ampliar a estrutura de atendimento do centro administrativo municipal, melhorar a gestão e manutenção do patrimônio

público e aprimorar os processos de aquisição de bens e serviços pelo município

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Administração e Finanças, que está instalada no prédio do centro administrativo, conta com 2 funcionários comissionados e 19 funcionários efetivos. Os

objetivos propostos visam melhorar e modernizar a gestão municipal, com incremento de receita, para ampliação e melhoria dos serviços públicos, qualificação e valorização dos servidores, aprimoramento dos

processos de aquisição de bens e serviços e melhoria dos serviços públicos oferecidos pela gestão municipal através da Secretaria de Administração e finanças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se aos recursos necessários para a cobertura do déficit atuarial com o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Antônio Carlos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 839.000,00 0,00 839.000,000.1.00.0000003.3.91.00.00.00.00.00

Total: 839.000,00 0,00 839.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Beneficiários (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E

FINANCAS)

12,000 839.000,00

4

122

1 30.001 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Alimentação e Nutrição

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição e oferta de merenda escolar com o acompanhamento de uma nutricionista.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 130.000,00 0,00 130.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 125.500,00 125.500,000.1.43.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 130.000,00 125.500,00 255.500,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Recursos PNAE

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Refeição/dia (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 3440,000 255.500,00

12

306

1 22.004 OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Médio

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao fornecimento de passe escolar para alunos do ensino médio.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 70.000,00 0,00 70.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 180.000,00 180.000,000.1.62.0000063.3.90.00.00.00.00.00

Total: 70.000,00 180.000,00 250.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - Estado/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 97,000 250.000,00

12

362

1 22.008 APOIO AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Superior

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao fornecimento de passe escolar para alunos do ensino superior.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 150.000,00 0,00 150.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 150.000,00 0,00 150.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 217,000 150.000,00

12

364

1 22.009 APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Manutenção do Projeto Escola de Música, Artes e Dança; (Conv. Estado, Gov. Federal e Recursos Próprios)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 75.000,00 0,00 75.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 17.000,00 0,00 17.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 90.000,00 0,00 90.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 184.000,00 0,00 184.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 180,000 184.000,00

13

392

1 22.022 MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE MÚSICA, ARTES E

DANÇAS
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao estímulo a preservação e recuperação do patrimônio histórico. Reestruturação do Museu Raulino Reitz e implantação do acervo em novo local.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 24.000,00 0,00 24.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 6.000,00 0,00 6.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 10.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 3.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 43.000,00 0,00 43.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Patrimônio (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 1,000 43.000,00

13

392

1 22.014 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao apoio as atividades culturais do município com a realização de eventos, feira de livros, festival de música e apresentações artísticas; Apoio e Promoção de Eventos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 52.000,00 0,00 52.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 40.000,00 0,00 40.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 3.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 95.000,00 0,00 95.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 3,000 95.000,00

13

392

1 22.013 APOIO A EVENTOS, GRUPOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Biblioteca Municipal. Aquisição de novos livros para manter o acervo atualizado e atender a demanda para temas da atualidade

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 100.000,00 0,00 100.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 22.000,00 0,00 22.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 24.000,00 0,00 24.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 148.000,00 0,00 148.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Visitas (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 3400,000 148.000,00

13

392

1 22.012 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a revitalização do auditório Maestrina Sophia Mannes Besen - Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 5.000,00 0,00 5.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 1,000 5.000,00

13

392

1 11.004 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do Transporte Escolar.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 700.000,00 700.000,000.1.01.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 70.000,00 70.000,000.1.01.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.01.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 55.000,00 55.000,000.1.36.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 128.000,00 128.000,000.1.44.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 295.000,00 295.000,000.1.62.0000053.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 1.349.000,00 1.349.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Salário-Educação

 - Recursos PNATE

 - Transferências de Convênios - Estado/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

1204,000 1.349.000,00

12

361

1 22.007 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com a manutenção e funcionamento da rede de ensino fundamental. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 320.000,00 320.000,000.1.01.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.388.000,00 1.388.000,000.1.18.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 526.000,00 526.000,000.1.19.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 150.000,00 150.000,000.1.01.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 150.000,00 150.000,000.1.18.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 50.000,00 50.000,000.1.19.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 415.000,00 415.000,000.1.01.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.36.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 58.000,00 58.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.1.36.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 3.267.000,00 3.267.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

469,000 3.267.000,00

12

361

1 22.005 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 19/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0.1.01

0.1.18

0.1.19

0.1.36

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Transferências do Fundeb - 60%

 - Transferências do Fundeb - 40%

 - Salário-Educação



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 20/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0006

0.1.01

0.1.32

I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Aquisição de veículos para renovação e ampliação da frota para o transporte escolar.Aquisição de veículo para secretaria de educação; 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 228.000,00 228.000,000.1.32.0000124.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 229.000,00 229.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Transferências de Convênios - União/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Veículo (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

1,000 229.000,00

12

361

1 11.003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a ampliação do Espaço Físico da Rede Municipal, com a reforma e construção de novas escolas, salas, quadras esportivas e áreas de lazer.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 205.904,00 205.904,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.32.0000104.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 305.904,00 305.904,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Transferências de Convênios - União/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (FUNDO MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS)

1,000 305.904,00

12

361

1 11.001 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Educação Infantil

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com a manutenção e funcionamento da rede de ensino infantil.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 760.000,00 760.000,000.1.01.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 2.057.000,00 2.057.000,000.1.18.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 334.000,00 334.000,000.1.19.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 215.000,00 215.000,000.1.01.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 250.000,00 250.000,000.1.18.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 50.000,00 50.000,000.1.19.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 505.000,00 505.000,000.1.01.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 143.000,00 143.000,000.1.36.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 60.000,00 60.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 8.000,00 8.000,000.1.36.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 4.382.000,00 4.382.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

495,000 4.382.000,00

12

365

1 22.006 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 23/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0.1.01

0.1.18

0.1.19

0.1.36

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Transferências do Fundeb - 60%

 - Transferências do Fundeb - 40%

 - Salário-Educação



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 24/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0006

0.1.01

0.1.32

I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Educação Infantil

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a ampliação do Espaço Físico da Rede Municipal, com a reforma e construção de novas escolas, salas, quadras esportivas e áreas de lazer.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.32.0000714.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 120.000,00 120.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Transferências de Convênios - União/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (FUNDO MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS)

1,000 120.000,00

12

365

1 11.002 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DO ENSINO INFANTIL
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Educação de Jovens e Adultos

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Educação de Jovens e Adultos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 52.500,00 0,00 52.500,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 51.000,00 51.000,000.1.01.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 52.500,00 51.000,00 103.500,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

50,000 103.500,00

12

366

1 22.011 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 26/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0006

0.1.01
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a amortização da dívida da Educação. (financimanto de veículos e construção de quadra)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.1.01.0000003.2.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.1.01.0000004.6.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 20.000,00 20.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Contrato (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

1,000 20.000,00

28
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1 30.002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 27/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0008

0.1.00
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Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.01Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência ao Idoso

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a atuações voltadas a atenção da população da terceira idade. Além disso, visa a Implantação do Centro público de Convivência para os Idosos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 39.000,00 0,00 39.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 9.000,00 0,00 9.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 36.000,00 0,00 36.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 85.000,00 0,00 85.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Pessoas (SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL) 300,000 85.000,00

8
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1 22.016 ATENÇÃO A POPULAÇÃO DA TERCEIRA IDADE
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Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.01Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência ao Portador de Deficiência

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Educação Especial e Apoio a APAE. Aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 120.000,00 0,00 120.000,000.1.00.0000003.3.50.00.00.00.00.00

Total: 120.000,00 0,00 120.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Entidade Beneficiada (SECRETARIA DE SAUDE E

ASSISTENCIA SOCIAL)

1,000 120.000,00

8
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1 22.010 APOIO A APAE
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Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA 05.02Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Execução do Plano de Assistência aos menores para mantê-los ocupados com ações de estudos, atividades esportivas, descobrimentos e exploração de suas potencialidades, envolvendo os recursos do Município, os Conselhos Municipais e as famílias.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 7.000,00 0,00 7.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.09.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 8.000,00 5.000,00 13.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - FIA Imposto de Renda

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E

ADOLESCENCIA)

1770,000 13.000,00

8
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1 22.017 MANUTENÇÃO DO FIA
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.03Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do CRAS.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 40.000,00 40.000,000.1.35.0000253.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 10.000,00 10.000,000.1.35.0000253.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 20.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 22.000,00 50.000,00 72.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/união

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 500,000 72.000,00

8
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1 22.023 MANUTENÇÃO DO CRAS
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Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.03Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Assistência Social; Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA);implantação de projetos e ações previstas no SUAS.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 155.000,00 0,00 155.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 20.000,00 0,00 20.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 209.000,00 0,00 209.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 17.260,00 17.260,000.1.35.0000243.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 3.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 387.000,00 17.260,00 404.260,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/união

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 1550,000 404.260,00

8
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1 22.015 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 32/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0008

0.1.00

I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.03Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Construção e aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência objetivando a realização de trabalhos de integração com a população da 3ª idade..

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 10.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 10.000,00 0,00 10.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,000 10.000,00

8
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1 11.006 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O

CENTRO DE CONVIVÊNCIA
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Segurança Pública

Subfunção: Policiamento

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

O Município possui  vias urbanas sob sua jurisdição e que necessitam de fiscalização de trânsito e trabalhos de adequação e manutenção do sistema de sinalização.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 40.000,00 0,00 40.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 15.100,00 15.100,000.1.10.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 15.100,00 15.100,000.1.11.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 17.100,00 17.100,000.1.12.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.10.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.11.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 40.000,00 49.300,00 89.300,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Convênio de Trânsito - Militar

 - Convênio de Trãnsito - Civil

 - Convênio de Trânsito - Prefeitura

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3,000 89.300,00

6

181

1 22.018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Segurança Pública

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Manutenção e aquisição de equipamentos para a equipe de Bombeiros.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 72.000,00 72.000,000.1.80.0000013.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 11.000,00 11.000,000.1.80.0000014.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 83.000,00 83.000,00

Legenda:

 - Outras Especificações

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3,000 83.000,00

6

244

1 22.021 MANUTENÇÃO DO FUREBOM
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Infra-Estrutura Urbana

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Pavimentação de vias públicas, construção de passeios e rede pluvial, Recuperação e Recapeamento de Trechos Danificados.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 200.000,00 0,00 200.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.34.0000164.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 61.000,00 61.000,000.1.64.0000094.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.64.0000234.4.90.00.00.00.00.00

Total: 200.000,00 461.000,00 661.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

 - Transferências de Convênios -Estado/Outros (não relaconados à educação/saúde/assistencia social)

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Área (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 7000,000 661.000,00

15

451

1 11.010 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Infra-Estrutura Urbana

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a construção de Abrigo de Passageiros, Praças, Parques, Pontes (Rachadel, Guiomar, Santa Maria, Morro da Gloria e outras), Drenagem, Bueiros, Academias ao ar livre e outras ações para um melhor atendimento ao cidadão antoniocarlense

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 50.000,00 0,00 50.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 190.000,00 190.000,000.1.64.0000294.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.89.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 50.000,00 195.000,00 245.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios -Estado/Outros (não relaconados à educação/saúde/assistencia social)

 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3,000 245.000,00

15
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1 11.009 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção das praças, cemitério municipal, rodoviária e vias públicas do município. Executar serviços de manutenção, melhorias e ampliações das ruas e estradas do município, pavimentadas e não pavimentadas. Realizar serviços de limpeza e manutenção das ruas e espaços públicos de lazer.Pagamento de Precatório nº 0002556-67.2007.8.24.0007/02

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 1.130.000,00 0,00 1.130.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 180.000,00 0,00 180.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.558.642,00 0,00 1.558.642,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 12.000,00 12.000,000.1.07.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 15.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.883.642,00 12.000,00 2.895.642,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3,000 2.895.642,00

15

452

1 22.020 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PUBLICOS
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se execuções de ampliação, melhorias e manutenção do serviços de iluminação públlica. O sistema de iluminação pública é realizado através de pontos de luz, atendendo, basicamente as áreas mais densamente povoadas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 683.000,00 683.000,000.1.08.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 0,00 200.000,00 200.000,000.1.08.0000003.3.93.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 940,00 940,000.1.08.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 883.940,00 883.940,00

Legenda:

 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Ponto de Luz (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3100,000 883.940,00

15

452

1 22.019 AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Saneamento

Subfunção: Saneamento Básico Urbano

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Refere-se a Ações de saneamento básico (construção de fossas, filtros e sumidouros); Construção de redes e galerias pluviais.  

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.000,00 0,00 2.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 36,000 2.000,00

17

512

1 11.011 SANEAMENTO BÁSICO
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Transporte

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de equipamentos rodoviários para renovação da frota de máquinas e veículos, através de convênios e recursos próprios.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 100.000,00 0,00 100.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.34.0000204.4.90.00.00.00.00.00

Total: 100.000,00 200.000,00 300.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Equipamentos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 1,000 300.000,00

26

452

1 11.008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MEIO AMBIENTE, PRESERVAR E PROTEGER

Objetivo do programa:

Promover o desenvolvimento e ordenamento do território do município por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável; Criar Estrutura Administrativa, Plano Municipal e Ações

de regulamentação e licenciamento ambiental de competência do município; Elevar a conscientização em relação a preservação do meio ambiente e práticas sustentáveis; Executar os serviços de coleta e

destinação final dos resíduos sólidos; Aumentar a área e volume da coleta seletiva e diminuir o volume/peso dos resíduos orgânicos e rejeitos; Executar as ações previstas no plano municipal de resíduos

sólidos; Realizar projetos e ações de recuperação da mata ciliar, proteção e preservação das águas em parceria com o comitê da bacia do Rio Tijucas e Biguaçu e Plano de Recursos Hídricos;

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos apesar do rico patrimônio natural não possui estrutura administrativa ou órgão especifico voltado ao planejamento e gestão das políticas públicas de meio ambiente. Para tanto é

preciso criar um setor de Meio Ambiente dentro da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de Veículo e Equipamentos para a coleta de lixo.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.34.0000194.4.90.00.00.00.00.00

Total: 5.000,00 200.000,00 205.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Equipamentos (SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE)

1,000 205.000,00

15

452

1 11.014 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS PARA A COLETA

DE LIXO
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Órgão: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.01Unidade:

Função: Agricultura

Subfunção: Extensão Rural

Programa:

AGRICULTURA, PRODUÇÃO COM SUSTENTABILIDADE

Objetivo do programa:

Criar e ou reestruturar o Plano Municipal de Agricultura Estimular, Aumentar a produção, área cultivada e produtividade do município; aumentar a produção da agricultura orgânica, agro ecologia e desenvolver

o empreendedorismo rural; Melhorar e ampliar a assistência técnica; Aumentar e diversificar a produção agrícola do município; Renovar e ampliar os equipamentos da patrulha agrícola do município; Apoiar e

fortalecer as ações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; Criar espaço único para atendimento aos agricultores, reunindo Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Epagri e Cidasc.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos é o maior produtor de hortaliças de Santa Catarina, caracterizado por minifúndios rurais com mais de 1500 propriedades rurais de agricultura familiar. A Secretaria de Agricultura

e Meio Ambiente precisa manter e ampliar os serviços públicos de auxílio e assistência técnica aos agricultores, visando o estimulo, aumento da produção e permanência dos agricultores nesta atividade. A

secretaria de Agricultura e Meio Ambiente conta com 02 cargos comissionados, 02 motoristas, 07 operadores de máquinas e 02 auxiliares de manutenção e conservação. Possui estrutura de atendimento, com

01 Escavadeira Hidráulica, 02 retro escavadeiras, 02 caçambas e 03 tratores agrícolas.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de novas Máquinas, Implementos e Equipamentos rodoviários e agrícolas, a fim de aumentar a produção e a produtividade dos produtores rurais. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 80.000,00 0,00 80.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 150.000,00 150.000,000.1.34.0000214.4.90.00.00.00.00.00

Total: 80.000,00 150.000,00 230.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Equipamentos (SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE)

1,000 230.000,00

20

606

1 11.012 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS

AGRÍCOLAS
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Órgão: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.00

FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.02Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MEIO AMBIENTE, PRESERVAR E PROTEGER

Objetivo do programa:

Promover o desenvolvimento e ordenamento do território do município por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável; Criar Estrutura Administrativa, Plano Municipal e Ações

de regulamentação e licenciamento ambiental de competência do município; Elevar a conscientização em relação a preservação do meio ambiente e práticas sustentáveis; Executar os serviços de coleta e

destinação final dos resíduos sólidos; Aumentar a área e volume da coleta seletiva e diminuir o volume/peso dos resíduos orgânicos e rejeitos; Executar as ações previstas no plano municipal de resíduos

sólidos; Realizar projetos e ações de recuperação da mata ciliar, proteção e preservação das águas em parceria com o comitê da bacia do Rio Tijucas e Biguaçu e Plano de Recursos Hídricos;

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos apesar do rico patrimônio natural não possui estrutura administrativa ou órgão especifico voltado ao planejamento e gestão das políticas públicas de meio ambiente. Para tanto é

preciso criar um setor de Meio Ambiente dentro da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a execução dos serviços de coleta e destinação final dos resíduos sólidos com estrutura própria e terceirizada; Aumento da área e volume da coleta seletiva e diminuir o volume/peso dos resíduos orgânicos e rejeitos; Executar as ações previstas no plano municipal de resíduos sólidos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 145.000,00 0,00 145.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 15.000,00 0,00 15.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 450.000,00 0,00 450.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 10.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 620.000,00 0,00 620.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Redíduo (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE)

1800,000 620.000,00

15

452

1 22.025 SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO
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Órgão: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.00

FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.02Unidade:

Função: Agricultura

Subfunção: Extensão Rural

Programa:

AGRICULTURA, PRODUÇÃO COM SUSTENTABILIDADE

Objetivo do programa:

Criar e ou reestruturar o Plano Municipal de Agricultura Estimular, Aumentar a produção, área cultivada e produtividade do município; aumentar a produção da agricultura orgânica, agro ecologia e desenvolver

o empreendedorismo rural; Melhorar e ampliar a assistência técnica; Aumentar e diversificar a produção agrícola do município; Renovar e ampliar os equipamentos da patrulha agrícola do município; Apoiar e

fortalecer as ações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; Criar espaço único para atendimento aos agricultores, reunindo Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Epagri e Cidasc.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos é o maior produtor de hortaliças de Santa Catarina, caracterizado por minifúndios rurais com mais de 1500 propriedades rurais de agricultura familiar. A Secretaria de Agricultura

e Meio Ambiente precisa manter e ampliar os serviços públicos de auxílio e assistência técnica aos agricultores, visando o estimulo, aumento da produção e permanência dos agricultores nesta atividade. A

secretaria de Agricultura e Meio Ambiente conta com 02 cargos comissionados, 02 motoristas, 07 operadores de máquinas e 02 auxiliares de manutenção e conservação. Possui estrutura de atendimento, com

01 Escavadeira Hidráulica, 02 retro escavadeiras, 02 caçambas e 03 tratores agrícolas.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se as despesas com a manutenção da Secretaria de agricultura e meio ambiente; aquisição de materiais e equipamentos permanentes, assistência ao produtor rural, promoção de campanhas e eventos, consultoria e aquisição de insumos e sementes, materiais veterinários. Reestruturar os serviços de agronomia e serviços médicos veterinários oferecidos pelo município;  

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 970.000,00 0,00 970.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 150.000,00 0,00 150.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 635.000,00 0,00 635.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 1.757.000,00 0,00 1.757.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Produtor (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE)

300,000 1.757.000,00

20

606

1 22.024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE
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Órgão: SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.00

SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.01Unidade:

Função: Comércio e Serviços

Subfunção: Promoção Comercial

Programa:

COMÉRCIO FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA

Objetivo do programa:

Promover e custear políticas e projetos voltados para ao desenvolvimento de atividades de apoio administrativo municipalpara área da indústria e do comércio, estimulando e promovendo a economia e o

comercio local.

Justificativa do programa:

Através deste programa a prefeitura municipal fará manutencão e funcionamento de projetos desenvolvidos e fomentados pela Secretaria Municipal Esporte, Turismo, Indústria e Comércio.

II - Descrição das Ações

Promover e custear políticas e projetos voltados para ao desenvolvimento de atividades de apoio administrativo municipal para área da indústria e do comércio, estimulando e promovendo a economia e o comercio local.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 10.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 10.000,00 0,00 10.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Ações (SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE) 3,000 10.000,00

23

691

1 22.040 APOIO A INDUSTRIA E COMÉRCIO
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Órgão: SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.00

SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.01Unidade:

Função: Desporto e Lazer

Subfunção: Desporto Comunitário

Programa:

ESPORTE, LAZER, BEM ESTAR E JUVENTUDE

Objetivo do programa:

Promover o esporte e a atividade física e para todas as faixas etárias, manter a ampliar o programa esportivo municipal com a realização de treinamentos e iniciação esportiva em diversas modalidades,

promover eventos esportivos como o campeonato municipal de futebol amador, torneio de futsal, provas de ciclismo e outros esportes. Manter e ampliar os espaços públicos destinados ao esporte e lazer.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Esporte, Turismo, Indústria e Comércio que conta com 02 servidores efetivos, 02 comissionados e 06 Professores/treinadores esportivos e atende mais de

700 alunos atletas que participam das escolinhas e treinamentos esportivos.  Os objetivos propostos visam planejar, apoiar e promover ações e eventos esportivos que possibilitem à população a prática de

esportes e de atividade física. Para tanto o município dispões de espaços públicos como o ginásio de esportes, academias ao ar livre, praças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de veiculos objetivando o incentivo à prática de esportes.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 200.000,00 0,00 200.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 200.000,00 0,00 200.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Veículo (SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E

ESPORTE)

1,000 200.000,00

27

812

1 11.016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA INCENTIVO AO ESPORTE
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E TURISMO 08.02Unidade:

Função: Comércio e Serviços

Subfunção: Turismo

Programa:

TURISMO E DESENSOLVIMENTO 

Objetivo do programa:

Melhorar a infra-estrutura turística do município, promover os atrativos e produtos turísticos, criação do Centro de Apoio ao Turista e Comercialização de Produtos Associados ao Turismo, organizar o

calendários de eventos do município, realizar projetos de conscientização e apoio a atividade turística, melhorar a qualidade dos produtos e serviços turísticos.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Esporte, Turismo, Indústria e Comércio, visando a organização, promoção, regulamentação, melhoria dos serviços e da infra-estrutura atividade turística no

município de Antônio Carlos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com realização de eventos promocionais, Elaboração do Plano Municipal do Tursimo, sinalização turística e ações voltadas ao turismo, tais como Sonorização, Palco, Gerador e outros, para eventos; Produção e confecção de material promocional do município: Vídeo, Folders, Cartazes.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 52.000,00 0,00 52.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000003.3.50.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 50.000,00 0,00 50.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 104.000,00 0,00 104.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E

TURISMO )

3,000 104.000,00

23

695

1 22.027 PROMOÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES TURISTICAS DO

MUNICÍPIO
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Órgão: SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E TURISMO 08.02Unidade:

Função: Desporto e Lazer

Subfunção: Desporto Comunitário

Programa:

ESPORTE, LAZER, BEM ESTAR E JUVENTUDE

Objetivo do programa:

Promover o esporte e a atividade física e para todas as faixas etárias, manter a ampliar o programa esportivo municipal com a realização de treinamentos e iniciação esportiva em diversas modalidades,

promover eventos esportivos como o campeonato municipal de futebol amador, torneio de futsal, provas de ciclismo e outros esportes. Manter e ampliar os espaços públicos destinados ao esporte e lazer.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Esporte, Turismo, Indústria e Comércio que conta com 02 servidores efetivos, 02 comissionados e 06 Professores/treinadores esportivos e atende mais de

700 alunos atletas que participam das escolinhas e treinamentos esportivos.  Os objetivos propostos visam planejar, apoiar e promover ações e eventos esportivos que possibilitem à população a prática de

esportes e de atividade física. Para tanto o município dispões de espaços públicos como o ginásio de esportes, academias ao ar livre, praças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se as despesas com manutenção da Secretaria de Esporte e do Ginásio Municipal de Esportes, tais como obras envolvendo parte elétrica, e demais rede fisica, materiais de consumo, expediente, bolas, redes, serviços de arbitragem, aquisição de trofeus e medalhas, e obras com a Manutenção do Ginásio de Esportes, construção de novas áreas de esporte e atividade física. Organização e promoção de eventos esportivos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 220.000,00 0,00 220.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 21.000,00 0,00 21.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 400.000,00 0,00 400.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 643.000,00 0,00 643.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atleta (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E

TURISMO )

750,000 643.000,00

27

812

1 22.026 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
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Órgão: ENCARGOS GERAIS 09.00

ENCARGOS GERAIS 09.01Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Serviço da Dívida Interna

Programa:

ENCARGOS GERAIS

Objetivo do programa:

Manter em dia o pagamento dos compromissos de dívida com INSS, novos, contribuição ao Pasep e as entidades municipalistas.

Contar com o apoio das entidades municipalistas na defesa dos interesses de ANTÔNIO CARLOS.

Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.

Justificativa do programa:

Neste programa estão globalizadas as despesas, que por sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como dívidas confessadas ao INSS e

outras, contribuição ao PASEP e contribuição às entidades municipalistas.

O Município parcelou em 2001 um débito apurado pelo INSS a partir de 1991.

A contribuição ao PASEP tem como base as receitas correntes e as receitas de capital transferidas efetivamente arrecadadas pelo Município.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao pagamento de parcelamento de dívidas e financiamentos, são eles: INSS, BRDE, FGTS e FINISA.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 300.000,00 0,00 300.000,000.1.00.0000003.2.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 727.100,00 0,00 727.100,000.1.00.0000004.6.90.00.00.00.00.00

Total: 1.027.100,00 0,00 1.027.100,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Contrato (ENCARGOS GERAIS) 4,000 1.027.100,00

28

843

1 30.003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
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Órgão: ENCARGOS GERAIS 09.00

ENCARGOS GERAIS 09.01Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Outras Transferências

Programa:

ENCARGOS GERAIS

Objetivo do programa:

Manter em dia o pagamento dos compromissos de dívida com INSS, novos, contribuição ao Pasep e as entidades municipalistas.

Contar com o apoio das entidades municipalistas na defesa dos interesses de ANTÔNIO CARLOS.

Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.

Justificativa do programa:

Neste programa estão globalizadas as despesas, que por sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como dívidas confessadas ao INSS e

outras, contribuição ao PASEP e contribuição às entidades municipalistas.

O Município parcelou em 2001 um débito apurado pelo INSS a partir de 1991.

A contribuição ao PASEP tem como base as receitas correntes e as receitas de capital transferidas efetivamente arrecadadas pelo Município.

II - Descrição das Ações

O município é associado à confederação nacional de municípios, a Federação Catarinense de Municípios e a associação microregional de municípios, entidades municipalistas que prestam assessoria técnica ao município e defendem os interesses do municipalismo.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 145.000,00 0,00 145.000,000.1.00.0000003.3.50.00.00.00.00.00

Total: 145.000,00 0,00 145.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Entidade Beneficiada (ENCARGOS GERAIS) 3,000 145.000,00

28

845

1 30.005 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS
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I - Classificação 

Órgão: ENCARGOS GERAIS 09.00

ENCARGOS GERAIS 09.01Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Outras Transferências

Programa:

ENCARGOS GERAIS

Objetivo do programa:

Manter em dia o pagamento dos compromissos de dívida com INSS, novos, contribuição ao Pasep e as entidades municipalistas.

Contar com o apoio das entidades municipalistas na defesa dos interesses de ANTÔNIO CARLOS.

Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.

Justificativa do programa:

Neste programa estão globalizadas as despesas, que por sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como dívidas confessadas ao INSS e

outras, contribuição ao PASEP e contribuição às entidades municipalistas.

O Município parcelou em 2001 um débito apurado pelo INSS a partir de 1991.

A contribuição ao PASEP tem como base as receitas correntes e as receitas de capital transferidas efetivamente arrecadadas pelo Município.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a contribuição ao PASEP. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 380.000,00 0,00 380.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 500,00 500,000.1.07.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 380.000,00 500,00 380.500,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Beneficiários (ENCARGOS GERAIS) 280,000 380.500,00

28

845

1 30.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
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Órgão: SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO 10.00

SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO 10.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Planejamento e Orçamento

Programa:

PLANEJANDO  ANTÔNIO CARLOS PARA O FUTURO

Objetivo do programa:

Planejar o crescimento ordenado e sustentável do município de Antônio Carlos, com a elaboração de estudos, planos e projetos, execução de ações de conscientização e fiscalização para cumprimento das

normas vigentes. Difundir e aprimorar as informações referentes a Defesa Civil, planejamento urbano,  legislação Municipal, Estadual e Federal em relação ao uso e ocupação do solo. Promover e fiscalizar a

organização do crescimento da cidade, com a revisão do Plano Diretor, atualização do cadastro de terrenos, construções e loteamentos. Fiscalizar e inibir loteamentos e construções clandestinas. Elaborar

estudos, planos e projetos que promovam a acessibilidade, mobilidade, criação de áreas de lazer e desenvolvimento econômico e social no município. Em parceria com os demais órgãos da administração

municipal, planejar, acompanhar e fiscalizar também as obras executadas pelo município.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Planejamento, que conta com 03 servidores efetivos, 02 comissionados e 01 estagiário. Os objetivos propostos visam planejar, promover, fiscalizar e

acompanhar o desenvolvimento sustentável do município de Antônio Carlos, com o aprimoramento da estrutura física, de recursos humanos e de serviços prestados pela Secretaria de Municipal de

Planejamento.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se as despesas com a manutenção da secretaria de planejamento, aquisição de equipamentos permanentes, materiais de consumo, assessoria para revisão do plano diretor, atualização do sistema de geoprocessamento, contratação de projetos de engenharia e consultoria de projetos. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 345.000,00 0,00 345.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 34.000,00 0,00 34.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 75.000,00 0,00 75.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 459.000,00 0,00 459.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE PLANEJ. E

DESENVOLVIMENTO)

3,000 459.000,00

4

121

1 22.028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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Órgão: SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO 10.00

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 10.02Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Defesa Civil

Programa:

PLANEJANDO  ANTÔNIO CARLOS PARA O FUTURO

Objetivo do programa:

Planejar o crescimento ordenado e sustentável do município de Antônio Carlos, com a elaboração de estudos, planos e projetos, execução de ações de conscientização e fiscalização para cumprimento das

normas vigentes. Difundir e aprimorar as informações referentes a Defesa Civil, planejamento urbano,  legislação Municipal, Estadual e Federal em relação ao uso e ocupação do solo. Promover e fiscalizar a

organização do crescimento da cidade, com a revisão do Plano Diretor, atualização do cadastro de terrenos, construções e loteamentos. Fiscalizar e inibir loteamentos e construções clandestinas. Elaborar

estudos, planos e projetos que promovam a acessibilidade, mobilidade, criação de áreas de lazer e desenvolvimento econômico e social no município. Em parceria com os demais órgãos da administração

municipal, planejar, acompanhar e fiscalizar também as obras executadas pelo município.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Planejamento, que conta com 03 servidores efetivos, 02 comissionados e 01 estagiário. Os objetivos propostos visam planejar, promover, fiscalizar e

acompanhar o desenvolvimento sustentável do município de Antônio Carlos, com o aprimoramento da estrutura física, de recursos humanos e de serviços prestados pela Secretaria de Municipal de

Planejamento.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com laudos periciais, aquisição e manutenção de equipamentos permanentes, aquisição de veículos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.000,00 0,00 2.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Ações (FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL) 3,000 2.000,00

4

182

1 22.029 DEFESA CIVIL
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Execução das ações e serviços públicos de saúde de assistência farmacêutica básica.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 400.000,00 400.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 50.000,00 50.000,000.2.38.0000573.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 46.100,00 46.100,000.2.67.0000613.3.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 496.100,00 496.100,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

 - Transferências SUS - Estado

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 46150,000 496.100,00

10

301

1 22.034 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a execução de ações e serviços públicos de saúde bucal.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 320.000,00 320.000,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 22.300,00 22.300,000.2.38.0000533.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 67.000,00 67.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 27.700,00 27.700,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 438.000,00 438.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 8475,000 438.000,00
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a execução das ações e serviços públicos de saúde do agente comunitário de saúde que realiza atividade de prevenção de doenças e promoção da saúde.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 353.400,00 353.400,000.2.38.0000513.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 70.000,00 70.000,000.2.38.0001903.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 45.000,00 45.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 589.400,00 589.400,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 31329,000 589.400,00
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a execução de ações e serviços públicos de saúde da família, saúde do homem, saúde do trabalhador, saúde do idoso, saúde mental, saúde da criança, adolescente e jovem, educação permanente em saúde, política nacional de humanização, programa saúde escolar, implantação controle e avaliação.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 900.000,00 900.000,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 77.700,00 77.700,000.2.38.0001863.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 515.000,00 515.000,000.2.38.0001893.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 190.000,00 190.000,000.2.38.0001903.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 290.000,00 290.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 61.200,00 61.200,000.2.38.0001783.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 39.500,00 39.500,000.2.67.0000593.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 134.000,00 134.000,000.2.67.0000583.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 2.312.400,00 2.312.400,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

 - Transferências SUS - Estado

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 17625,000 2.312.400,00
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com a manutenção da unidade de saúde, tais como aquisição de materias de consumo, expediente, materiais permanentes, assim como a realização de serviços públicos de saúde, aprovadas pelo Conselho Municipal e em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde. Manutenção do Conselho municipal de saúde do município. CIS/Granfpolis

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 2.555.314,00 2.555.314,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 375.000,00 375.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Transferencias a Municipios 0,00 1.000,00 1.000,000.1.02.0000003.3.40.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.687.700,00 1.687.700,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.2.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 135.000,00 135.000,000.2.38.0000563.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 4.784.014,00 4.784.014,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Recursos Impostos p/ Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 81000,000 4.784.014,00

10

301

1 22.030 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 60/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0012

0.1.02

0.2.33

I - Classificação 

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de veículos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 190.000,00 190.000,000.2.33.0000644.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 195.000,00 195.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências de Convênios - União/Saúde

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Veículo (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 1,000 195.000,00
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Ampliação e reforma da unidade de saúde na sede do Município. Ampliar, reorganizar e humanizar a estrutura física e realizar obras de urbanização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde;

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.2.33.0000644.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 220.000,00 220.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências de Convênios - União/Saúde

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 1,000 220.000,00

10

301

1 11.018 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SAÚDE
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Vigilância Sanitária

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do setor de vigilância sanitária e fiscalização do cumprimento das leis e normas sobre vigilância sanitária

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 28.000,00 28.000,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 40.000,00 40.000,000.2.06.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 12.000,00 12.000,000.2.38.0000623.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 10.000,00 10.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 5.000,00 5.000,000.2.06.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 15.700,00 15.700,000.2.06.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 2.000,00 2.000,000.2.06.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 122.700,00 122.700,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 1140,000 122.700,00

10
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Vigilância Epidemiológica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do setor de vigilância sanitária e fiscalização do cumprimento das leis e normas sobre vigilância epidemiológica.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 31.400,00 31.400,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 18.600,00 18.600,000.2.38.0000633.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 9.000,00 9.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 22.400,00 22.400,000.2.38.0000633.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 87.400,00 87.400,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 714,000 87.400,00

10
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Serviço da Dívida Interna

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao pagamento de dívidas e financiamentos perante órgãos Federais/Estaduais, Eventuais dívidas como INSS, FGTS, precatórios...

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 11.000,00 11.000,000.1.02.0000003.2.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 243.000,00 243.000,000.1.02.0000004.6.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 254.000,00 254.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Contrato (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 1,000 254.000,00

28
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1 30.010 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SAÚDE
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Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo do programa:

Proporcionar o pagamento de aposentadorias e pensões, com segurança e confiabilidade para os atuais e futuros beneficiários.

Justificativa do programa:

O RPPS tem por finalidade máxima assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição e falecimento. A organização

do Instituto compõe-se de Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria-executiva. O quadro de pessoal é composto de 01 diretor executivo, 01 tesoureiro e 01 contador.

II - Descrição das Ações

Esta ação visa atender os gastos com a manutenção e serviços do instituto e garantir o funcionamento das atividades administrativas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 30.000,00 30.000,000.2.75.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 310.000,00 310.000,000.2.75.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.2.75.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 341.000,00 341.000,00

Legenda:

 - Taxa de Administração - RPPS

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Servidor (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV.

ANTONIO CARLOS)

280,000 341.000,00

4
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1 22.037 ADMINISTRAÇÃO DO IPREANCARLOS
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Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.01Unidade:

Função: Previdência Social

Subfunção: Previdência do Regime Estatutário

Programa:

GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo do programa:

Proporcionar o pagamento de aposentadorias e pensões, com segurança e confiabilidade para os atuais e futuros beneficiários.

Justificativa do programa:

O RPPS tem por finalidade máxima assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição e falecimento. A organização

do Instituto compõe-se de Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria-executiva. O quadro de pessoal é composto de 01 diretor executivo, 01 tesoureiro e 01 contador.

II - Descrição das Ações

Visa à manutenção das atividades, nos termos da legislação vigente, ao que se refere às despesas previdenciárias com aposentados e pensionistas a cargo do tesouro municipal.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 310.000,00 0,00 310.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Total: 310.000,00 0,00 310.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Beneficiários (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV.

ANTONIO CARLOS)

11,000 310.000,00

9
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1 30.007 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOURO



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 67/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0013

0.1.00

0.2.03

I - Classificação 

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.01Unidade:

Função: Previdência Social

Subfunção: Previdência do Regime Estatutário

Programa:

GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo do programa:

Proporcionar o pagamento de aposentadorias e pensões, com segurança e confiabilidade para os atuais e futuros beneficiários.

Justificativa do programa:

O RPPS tem por finalidade máxima assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição e falecimento. A organização

do Instituto compõe-se de Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria-executiva. O quadro de pessoal é composto de 01 diretor executivo, 01 tesoureiro e 01 contador.

II - Descrição das Ações

Visa à manutenção das atividades, nos termos da legislação vigente, ao que se refere às despesas previdenciárias com aposentados e pensionistas do instituto.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 14.300,00 0,00 14.300,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 3.500.000,00 3.500.000,000.2.03.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Total: 14.300,00 3.500.000,00 3.514.300,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Beneficiários (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV.

ANTONIO CARLOS)

70,000 3.514.300,00

9
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Órgão: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 95.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 95.01Unidade:

Função: Reserva de Contingência

Subfunção: Reserva de Contingência

Programa:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo do programa:

Preservar o equilíbrio de caixa e atender ao princípio da flexibilidade do planejamento orçamentário.

Evidenciar o superávit orçamentário do Instituto de Previdência na sua função de acumular recursos para pagar os inativos e pensionistas.

Justificativa do programa:

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 4°, § 3° e 5°, inciso III, estabelece a obrigatoriedade da reserva de recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e

eventos fiscais imprevistos de forma a preservar o equilíbrio de caixa caso esses riscos ocorram.

II - Descrição das Ações

Atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

RESERVA DE CONTINGENCIA 30.000,00 30.000,000.1.00.0000009.9.90.00.00.00.00.00

Total: 30.000,00 30.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (RESERVA DE CONTINGÊNCIA) 1,000 30.000,00

99

999

1 30.009 RESERVA DE CONTINGÊCIA PREFEITURA
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Órgão: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 98.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 98.01Unidade:

Função: Reserva de Contingência

Subfunção: Reserva Legal

Programa:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo do programa:

Preservar o equilíbrio de caixa e atender ao princípio da flexibilidade do planejamento orçamentário.

Evidenciar o superávit orçamentário do Instituto de Previdência na sua função de acumular recursos para pagar os inativos e pensionistas.

Justificativa do programa:

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 4°, § 3° e 5°, inciso III, estabelece a obrigatoriedade da reserva de recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e

eventos fiscais imprevistos de forma a preservar o equilíbrio de caixa caso esses riscos ocorram.

II - Descrição das Ações

Constituição de um fundo para pagamento dos proventos de aposentadoria e pensão dos servidores públicos municipais.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 2.066.300,000.2.03.0000009.9.90.00.00.00.00.00

RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 1.024.000,000.2.05.0000009.9.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 3.090.300,00

Legenda:

 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

 - Aporte para Deficit Atuarial

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (RESERVA DE CONTINGÊNCIA) 1,000 3.090.300,00

99

997

1 30.008 RESERVA DE CONTINGÊNCIA INSTITUTO
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Órgão: CAMARA DE VEREADORES 01.00

CAMARA DE VEREADORES 01.01Unidade:

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa:

AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo do programa:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na lei orgânica municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no

exercício de suas funções.

Justificativa do programa:

Atender melhor os munícipes, nos pleitos necessários à efetivação da cidadania e do bem estar. Legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar a sua organização interna, no que diz

respeito aos seus serviços.

II - Descrição das Ações

Esta ação visa a Manutenção da Câmara Mirim.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 20.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 20.000,00 0,00 20.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (CAMARA DE VEREADORES) 3,000 20.000,00

1

31

1 22.039 MANUTENÇÃO CÂMARA MIRIM
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Órgão: CAMARA DE VEREADORES 01.00

CAMARA DE VEREADORES 01.01Unidade:

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa:

AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo do programa:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na lei orgânica municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no

exercício de suas funções.

Justificativa do programa:

Atender melhor os munícipes, nos pleitos necessários à efetivação da cidadania e do bem estar. Legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar a sua organização interna, no que diz

respeito aos seus serviços.

II - Descrição das Ações

Esta ação visa a Manutenção das atividades político-parlamentares.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 1.750.000,00 0,00 1.750.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 50.000,00 0,00 50.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 430.000,00 0,00 430.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 200.000,00 0,00 200.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.430.000,00 0,00 2.430.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Sessões/Fiscalizações (CAMARA DE VEREADORES) 36,000 2.430.000,00

1

31

1 22.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES
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Órgão: CAMARA DE VEREADORES 01.00

CAMARA DE VEREADORES 01.01Unidade:

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa:

AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo do programa:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na lei orgânica municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no

exercício de suas funções.

Justificativa do programa:

Atender melhor os munícipes, nos pleitos necessários à efetivação da cidadania e do bem estar. Legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar a sua organização interna, no que diz

respeito aos seus serviços.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Reforma e melhoria da Sede da Câmara Municipal

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 50.000,00 0,00 50.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 50.000,00 0,00 50.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (CAMARA DE VEREADORES) 80,000 50.000,00

1

31

1 11.020 REFORMA E MELHORIA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 4/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0001

0.1.00

I - Classificação 

Órgão: GABINETE DO PREFEITO 02.00

GABINETE DO PREFEITO 02.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL

Objetivo do programa:

Melhorar a eficiência e transparência da administração municipal, captar recursos para a realização de obras e ações e promover maior participação da sociedade na gestão e controle dos serviços públicos

Justificativa do programa:

Este programa será executado pelo Gabinete do Prefeito, reunindo os setores o Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito, Procuradoria Jurídica, Controle Interno, Coordenação de Comunicação e Assessoria de

Projetos e Convênios. Nesta unidade gestora há 03 servidores comissionados e 02 efetivos, sendo 01 com função gratificada.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do Gabinete do Prefeito que visa a implantação da Ouvidoria Municipal, Publicidade em jornais, rádio, serviços de assessoria especializada; serviços de sonorização e outros de terceiros;  aquisição de 01 Automóvel, Equipamentos de Informática, Equipamentos de áudio e vídeo, filmadora e outros, Mobiliário, cadeiras, sofás, mesas e outros. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 790.000,00 0,00 790.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 19.000,00 0,00 19.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 90.000,00 0,00 90.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 904.000,00 0,00 904.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (GABINETE DO PREFEITO) 3,000 904.000,00

4
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Órgão: GABINETE DO PREFEITO 02.00

GABINETE DO PREFEITO 02.01Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa:

GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL

Objetivo do programa:

Melhorar a eficiência e transparência da administração municipal, captar recursos para a realização de obras e ações e promover maior participação da sociedade na gestão e controle dos serviços públicos

Justificativa do programa:

Este programa será executado pelo Gabinete do Prefeito, reunindo os setores o Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito, Procuradoria Jurídica, Controle Interno, Coordenação de Comunicação e Assessoria de

Projetos e Convênios. Nesta unidade gestora há 03 servidores comissionados e 02 efetivos, sendo 01 com função gratificada.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do Conselho Tutelar que visa a Aquisição de mobiliário, equipamentos e veículo, (convênio com o Governo Federal)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 86.000,00 0,00 86.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 35.000,00 0,00 35.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 3.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 124.000,00 0,00 124.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (GABINETE DO PREFEITO) 1590,000 124.000,00

8

243

1 22.002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 6/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0002

0.1.00

I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo do programa:

Modernizar a gestão da administração municipal, melhorar a eficiência e controle dos gastos públicos, realizar estudos e adotar medidas para o incremento da receita própria, reestruturar a gestão dos recursos

humanos, melhorar o atendimento ao público, viabilizar a acessibilidade, reformar e ampliar a estrutura de atendimento do centro administrativo municipal, melhorar a gestão e manutenção do patrimônio

público e aprimorar os processos de aquisição de bens e serviços pelo município

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Administração e Finanças, que está instalada no prédio do centro administrativo, conta com 2 funcionários comissionados e 19 funcionários efetivos. Os

objetivos propostos visam melhorar e modernizar a gestão municipal, com incremento de receita, para ampliação e melhoria dos serviços públicos, qualificação e valorização dos servidores, aprimoramento dos

processos de aquisição de bens e serviços e melhoria dos serviços públicos oferecidos pela gestão municipal através da Secretaria de Administração e finanças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças que pretende Promover a reestruturação do setor de tributos da Prefeitura e ampliar a fiscalização, realizar estudos e adotar medidas para ampliar as fontes de receita própria, implantar a taxa de coleta de lixo em todo os locais de coleta, implanta o IPTU progressivo, realizar estudo e implantar nova planta de valores dos imóveis, construir o novo plano de cargos  e vencimentos e estatuto dos servidores municipais, implantar novos sistemas eletrônicos de controle, gestão e tramitação de processos no âmbito da administração municipal, elaborar plano e promover a capacitação continuados dos servidores municipais, melhorar a estrutura de atendimento  no centro administrativo, com acessibilidade e agilidade. Aquisição de 01 veículo, 01 moto, aquisição de mobiliário, mesas, cadeiras e equipamentos e informática e outros.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Transf. a Consórcios Públicos 22.500,00 0,00 22.500,000.1.00.0000003.1.71.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 171.000,00 0,00 171.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Transferências a Consórcios Públicos 11.700,00 0,00 11.700,000.1.00.0000003.3.71.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 508.000,00 0,00 508.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 8.000,00 0,00 8.000,000.1.00.0000003.3.93.00.00.00.00.00

Transferências a Consórcios Públicos 6.000,00 0,00 6.000,000.1.00.0000004.4.71.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 20.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 1.747.200,00 0,00 1.747.200,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS) 3,000 1.747.200,00

4
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1 22.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo do programa:

Modernizar a gestão da administração municipal, melhorar a eficiência e controle dos gastos públicos, realizar estudos e adotar medidas para o incremento da receita própria, reestruturar a gestão dos recursos

humanos, melhorar o atendimento ao público, viabilizar a acessibilidade, reformar e ampliar a estrutura de atendimento do centro administrativo municipal, melhorar a gestão e manutenção do patrimônio

público e aprimorar os processos de aquisição de bens e serviços pelo município

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Administração e Finanças, que está instalada no prédio do centro administrativo, conta com 2 funcionários comissionados e 19 funcionários efetivos. Os

objetivos propostos visam melhorar e modernizar a gestão municipal, com incremento de receita, para ampliação e melhoria dos serviços públicos, qualificação e valorização dos servidores, aprimoramento dos

processos de aquisição de bens e serviços e melhoria dos serviços públicos oferecidos pela gestão municipal através da Secretaria de Administração e finanças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a obras de melhorias na sede administrativa, incluindo principalmente a questão da acessibilidade. Além de outras reformas necessárias  ao bom funcionamento do prédio.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 40.000,00 0,00 40.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 40.000,00 0,00 40.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E

FINANCAS)

1,000 40.000,00

4
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1 11.005 REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
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Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo do programa:

Modernizar a gestão da administração municipal, melhorar a eficiência e controle dos gastos públicos, realizar estudos e adotar medidas para o incremento da receita própria, reestruturar a gestão dos recursos

humanos, melhorar o atendimento ao público, viabilizar a acessibilidade, reformar e ampliar a estrutura de atendimento do centro administrativo municipal, melhorar a gestão e manutenção do patrimônio

público e aprimorar os processos de aquisição de bens e serviços pelo município

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Administração e Finanças, que está instalada no prédio do centro administrativo, conta com 2 funcionários comissionados e 19 funcionários efetivos. Os

objetivos propostos visam melhorar e modernizar a gestão municipal, com incremento de receita, para ampliação e melhoria dos serviços públicos, qualificação e valorização dos servidores, aprimoramento dos

processos de aquisição de bens e serviços e melhoria dos serviços públicos oferecidos pela gestão municipal através da Secretaria de Administração e finanças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se aos recursos necessários para a cobertura do déficit atuarial com o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Antônio Carlos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 839.000,00 0,00 839.000,000.1.00.0000003.3.91.00.00.00.00.00

Total: 839.000,00 0,00 839.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Beneficiários (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E

FINANCAS)

12,000 839.000,00

4
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1 30.001 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Alimentação e Nutrição

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição e oferta de merenda escolar com o acompanhamento de uma nutricionista.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 130.000,00 0,00 130.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 125.500,00 125.500,000.1.43.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 130.000,00 125.500,00 255.500,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Recursos PNAE

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Refeição/dia (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 3440,000 255.500,00

12

306

1 22.004 OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Médio

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao fornecimento de passe escolar para alunos do ensino médio.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 70.000,00 0,00 70.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 180.000,00 180.000,000.1.62.0000063.3.90.00.00.00.00.00

Total: 70.000,00 180.000,00 250.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - Estado/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 97,000 250.000,00

12
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Superior

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao fornecimento de passe escolar para alunos do ensino superior.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 150.000,00 0,00 150.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 150.000,00 0,00 150.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 217,000 150.000,00

12
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1 22.009 APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Manutenção do Projeto Escola de Música, Artes e Dança; (Conv. Estado, Gov. Federal e Recursos Próprios)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 75.000,00 0,00 75.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 17.000,00 0,00 17.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 90.000,00 0,00 90.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 184.000,00 0,00 184.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 180,000 184.000,00

13

392

1 22.022 MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE MÚSICA, ARTES E

DANÇAS



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 13/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0007

0.1.00

I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao estímulo a preservação e recuperação do patrimônio histórico. Reestruturação do Museu Raulino Reitz e implantação do acervo em novo local.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 24.000,00 0,00 24.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 6.000,00 0,00 6.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 10.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 3.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 43.000,00 0,00 43.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Patrimônio (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 1,000 43.000,00

13

392

1 22.014 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao apoio as atividades culturais do município com a realização de eventos, feira de livros, festival de música e apresentações artísticas; Apoio e Promoção de Eventos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 52.000,00 0,00 52.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 40.000,00 0,00 40.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 3.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 95.000,00 0,00 95.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 3,000 95.000,00

13

392

1 22.013 APOIO A EVENTOS, GRUPOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Biblioteca Municipal. Aquisição de novos livros para manter o acervo atualizado e atender a demanda para temas da atualidade

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 100.000,00 0,00 100.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 22.000,00 0,00 22.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 24.000,00 0,00 24.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 148.000,00 0,00 148.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Visitas (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 3400,000 148.000,00

13

392

1 22.012 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a revitalização do auditório Maestrina Sophia Mannes Besen - Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 5.000,00 0,00 5.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 1,000 5.000,00

13

392

1 11.004 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
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0.1.01

0.1.36

0.1.44

0.1.62

I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do Transporte Escolar.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 700.000,00 700.000,000.1.01.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 70.000,00 70.000,000.1.01.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.01.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 55.000,00 55.000,000.1.36.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 128.000,00 128.000,000.1.44.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 295.000,00 295.000,000.1.62.0000053.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 1.349.000,00 1.349.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Salário-Educação

 - Recursos PNATE

 - Transferências de Convênios - Estado/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

1204,000 1.349.000,00

12

361

1 22.007 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com a manutenção e funcionamento da rede de ensino fundamental. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 320.000,00 320.000,000.1.01.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.388.000,00 1.388.000,000.1.18.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 526.000,00 526.000,000.1.19.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 150.000,00 150.000,000.1.01.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 150.000,00 150.000,000.1.18.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 50.000,00 50.000,000.1.19.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 415.000,00 415.000,000.1.01.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.36.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 58.000,00 58.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.1.36.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 3.267.000,00 3.267.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

469,000 3.267.000,00

12

361

1 22.005 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Transferências do Fundeb - 60%

 - Transferências do Fundeb - 40%

 - Salário-Educação
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Aquisição de veículos para renovação e ampliação da frota para o transporte escolar.Aquisição de veículo para secretaria de educação; 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 228.000,00 228.000,000.1.32.0000124.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 229.000,00 229.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Transferências de Convênios - União/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Veículo (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

1,000 229.000,00

12

361

1 11.003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a ampliação do Espaço Físico da Rede Municipal, com a reforma e construção de novas escolas, salas, quadras esportivas e áreas de lazer.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 205.904,00 205.904,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.32.0000104.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 305.904,00 305.904,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Transferências de Convênios - União/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (FUNDO MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS)

1,000 305.904,00

12

361

1 11.001 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Educação Infantil

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com a manutenção e funcionamento da rede de ensino infantil.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 760.000,00 760.000,000.1.01.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 2.057.000,00 2.057.000,000.1.18.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 334.000,00 334.000,000.1.19.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 215.000,00 215.000,000.1.01.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 250.000,00 250.000,000.1.18.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 50.000,00 50.000,000.1.19.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 505.000,00 505.000,000.1.01.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 143.000,00 143.000,000.1.36.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 60.000,00 60.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 8.000,00 8.000,000.1.36.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 4.382.000,00 4.382.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

495,000 4.382.000,00

12

365

1 22.006 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 23/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0.1.01

0.1.18

0.1.19

0.1.36

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Transferências do Fundeb - 60%

 - Transferências do Fundeb - 40%

 - Salário-Educação



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 24/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0006

0.1.01

0.1.32

I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Educação Infantil

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a ampliação do Espaço Físico da Rede Municipal, com a reforma e construção de novas escolas, salas, quadras esportivas e áreas de lazer.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.32.0000714.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 120.000,00 120.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Transferências de Convênios - União/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (FUNDO MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS)

1,000 120.000,00

12

365

1 11.002 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DO ENSINO INFANTIL
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Educação de Jovens e Adultos

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Educação de Jovens e Adultos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 52.500,00 0,00 52.500,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 51.000,00 51.000,000.1.01.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 52.500,00 51.000,00 103.500,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

50,000 103.500,00

12

366

1 22.011 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a amortização da dívida da Educação. (financimanto de veículos e construção de quadra)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.1.01.0000003.2.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.1.01.0000004.6.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 20.000,00 20.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Contrato (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

1,000 20.000,00

28

361

1 30.002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.01Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência ao Idoso

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a atuações voltadas a atenção da população da terceira idade. Além disso, visa a Implantação do Centro público de Convivência para os Idosos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 39.000,00 0,00 39.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 9.000,00 0,00 9.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 36.000,00 0,00 36.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 85.000,00 0,00 85.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Pessoas (SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL) 300,000 85.000,00

8

241

1 22.016 ATENÇÃO A POPULAÇÃO DA TERCEIRA IDADE
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.01Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência ao Portador de Deficiência

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Educação Especial e Apoio a APAE. Aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 120.000,00 0,00 120.000,000.1.00.0000003.3.50.00.00.00.00.00

Total: 120.000,00 0,00 120.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Entidade Beneficiada (SECRETARIA DE SAUDE E

ASSISTENCIA SOCIAL)

1,000 120.000,00

8

242

1 22.010 APOIO A APAE
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA 05.02Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Execução do Plano de Assistência aos menores para mantê-los ocupados com ações de estudos, atividades esportivas, descobrimentos e exploração de suas potencialidades, envolvendo os recursos do Município, os Conselhos Municipais e as famílias.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 7.000,00 0,00 7.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.09.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 8.000,00 5.000,00 13.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - FIA Imposto de Renda

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E

ADOLESCENCIA)

1770,000 13.000,00
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.03Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do CRAS.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 40.000,00 40.000,000.1.35.0000253.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 10.000,00 10.000,000.1.35.0000253.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 20.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 22.000,00 50.000,00 72.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/união

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 500,000 72.000,00
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Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.03Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Assistência Social; Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA);implantação de projetos e ações previstas no SUAS.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 155.000,00 0,00 155.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 20.000,00 0,00 20.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 209.000,00 0,00 209.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 17.260,00 17.260,000.1.35.0000243.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 3.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 387.000,00 17.260,00 404.260,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/união

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 1550,000 404.260,00
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.03Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Construção e aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência objetivando a realização de trabalhos de integração com a população da 3ª idade..

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 10.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 10.000,00 0,00 10.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,000 10.000,00

8
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Segurança Pública

Subfunção: Policiamento

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

O Município possui  vias urbanas sob sua jurisdição e que necessitam de fiscalização de trânsito e trabalhos de adequação e manutenção do sistema de sinalização.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 40.000,00 0,00 40.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 15.100,00 15.100,000.1.10.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 15.100,00 15.100,000.1.11.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 17.100,00 17.100,000.1.12.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.10.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.11.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 40.000,00 49.300,00 89.300,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Convênio de Trânsito - Militar

 - Convênio de Trãnsito - Civil

 - Convênio de Trânsito - Prefeitura

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3,000 89.300,00
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Segurança Pública

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Manutenção e aquisição de equipamentos para a equipe de Bombeiros.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 72.000,00 72.000,000.1.80.0000013.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 11.000,00 11.000,000.1.80.0000014.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 83.000,00 83.000,00

Legenda:

 - Outras Especificações

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3,000 83.000,00
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Infra-Estrutura Urbana

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Pavimentação de vias públicas, construção de passeios e rede pluvial, Recuperação e Recapeamento de Trechos Danificados.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 200.000,00 0,00 200.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.34.0000164.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 61.000,00 61.000,000.1.64.0000094.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.64.0000234.4.90.00.00.00.00.00

Total: 200.000,00 461.000,00 661.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

 - Transferências de Convênios -Estado/Outros (não relaconados à educação/saúde/assistencia social)

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Área (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 7000,000 661.000,00

15

451

1 11.010 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Infra-Estrutura Urbana

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a construção de Abrigo de Passageiros, Praças, Parques, Pontes (Rachadel, Guiomar, Santa Maria, Morro da Gloria e outras), Drenagem, Bueiros, Academias ao ar livre e outras ações para um melhor atendimento ao cidadão antoniocarlense

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 50.000,00 0,00 50.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 190.000,00 190.000,000.1.64.0000294.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.89.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 50.000,00 195.000,00 245.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios -Estado/Outros (não relaconados à educação/saúde/assistencia social)

 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3,000 245.000,00

15

451

1 11.009 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção das praças, cemitério municipal, rodoviária e vias públicas do município. Executar serviços de manutenção, melhorias e ampliações das ruas e estradas do município, pavimentadas e não pavimentadas. Realizar serviços de limpeza e manutenção das ruas e espaços públicos de lazer.Pagamento de Precatório nº 0002556-67.2007.8.24.0007/02

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 1.130.000,00 0,00 1.130.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 180.000,00 0,00 180.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.558.642,00 0,00 1.558.642,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 12.000,00 12.000,000.1.07.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 15.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.883.642,00 12.000,00 2.895.642,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3,000 2.895.642,00

15

452

1 22.020 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PUBLICOS
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se execuções de ampliação, melhorias e manutenção do serviços de iluminação públlica. O sistema de iluminação pública é realizado através de pontos de luz, atendendo, basicamente as áreas mais densamente povoadas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 683.000,00 683.000,000.1.08.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 0,00 200.000,00 200.000,000.1.08.0000003.3.93.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 940,00 940,000.1.08.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 883.940,00 883.940,00

Legenda:

 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Ponto de Luz (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3100,000 883.940,00

15

452

1 22.019 AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Saneamento

Subfunção: Saneamento Básico Urbano

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Refere-se a Ações de saneamento básico (construção de fossas, filtros e sumidouros); Construção de redes e galerias pluviais.  

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.000,00 0,00 2.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 36,000 2.000,00

17

512

1 11.011 SANEAMENTO BÁSICO
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Transporte

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de equipamentos rodoviários para renovação da frota de máquinas e veículos, através de convênios e recursos próprios.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 100.000,00 0,00 100.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.34.0000204.4.90.00.00.00.00.00

Total: 100.000,00 200.000,00 300.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Equipamentos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 1,000 300.000,00

26

452

1 11.008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
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0.1.34

I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MEIO AMBIENTE, PRESERVAR E PROTEGER

Objetivo do programa:

Promover o desenvolvimento e ordenamento do território do município por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável; Criar Estrutura Administrativa, Plano Municipal e Ações

de regulamentação e licenciamento ambiental de competência do município; Elevar a conscientização em relação a preservação do meio ambiente e práticas sustentáveis; Executar os serviços de coleta e

destinação final dos resíduos sólidos; Aumentar a área e volume da coleta seletiva e diminuir o volume/peso dos resíduos orgânicos e rejeitos; Executar as ações previstas no plano municipal de resíduos

sólidos; Realizar projetos e ações de recuperação da mata ciliar, proteção e preservação das águas em parceria com o comitê da bacia do Rio Tijucas e Biguaçu e Plano de Recursos Hídricos;

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos apesar do rico patrimônio natural não possui estrutura administrativa ou órgão especifico voltado ao planejamento e gestão das políticas públicas de meio ambiente. Para tanto é

preciso criar um setor de Meio Ambiente dentro da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de Veículo e Equipamentos para a coleta de lixo.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.34.0000194.4.90.00.00.00.00.00

Total: 5.000,00 200.000,00 205.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Equipamentos (SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE)

1,000 205.000,00

15

452

1 11.014 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS PARA A COLETA

DE LIXO
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.01Unidade:

Função: Agricultura

Subfunção: Extensão Rural

Programa:

AGRICULTURA, PRODUÇÃO COM SUSTENTABILIDADE

Objetivo do programa:

Criar e ou reestruturar o Plano Municipal de Agricultura Estimular, Aumentar a produção, área cultivada e produtividade do município; aumentar a produção da agricultura orgânica, agro ecologia e desenvolver

o empreendedorismo rural; Melhorar e ampliar a assistência técnica; Aumentar e diversificar a produção agrícola do município; Renovar e ampliar os equipamentos da patrulha agrícola do município; Apoiar e

fortalecer as ações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; Criar espaço único para atendimento aos agricultores, reunindo Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Epagri e Cidasc.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos é o maior produtor de hortaliças de Santa Catarina, caracterizado por minifúndios rurais com mais de 1500 propriedades rurais de agricultura familiar. A Secretaria de Agricultura

e Meio Ambiente precisa manter e ampliar os serviços públicos de auxílio e assistência técnica aos agricultores, visando o estimulo, aumento da produção e permanência dos agricultores nesta atividade. A

secretaria de Agricultura e Meio Ambiente conta com 02 cargos comissionados, 02 motoristas, 07 operadores de máquinas e 02 auxiliares de manutenção e conservação. Possui estrutura de atendimento, com

01 Escavadeira Hidráulica, 02 retro escavadeiras, 02 caçambas e 03 tratores agrícolas.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de novas Máquinas, Implementos e Equipamentos rodoviários e agrícolas, a fim de aumentar a produção e a produtividade dos produtores rurais. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 80.000,00 0,00 80.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 150.000,00 150.000,000.1.34.0000214.4.90.00.00.00.00.00

Total: 80.000,00 150.000,00 230.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Equipamentos (SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE)

1,000 230.000,00

20

606

1 11.012 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS

AGRÍCOLAS
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Órgão: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.00

FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.02Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MEIO AMBIENTE, PRESERVAR E PROTEGER

Objetivo do programa:

Promover o desenvolvimento e ordenamento do território do município por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável; Criar Estrutura Administrativa, Plano Municipal e Ações

de regulamentação e licenciamento ambiental de competência do município; Elevar a conscientização em relação a preservação do meio ambiente e práticas sustentáveis; Executar os serviços de coleta e

destinação final dos resíduos sólidos; Aumentar a área e volume da coleta seletiva e diminuir o volume/peso dos resíduos orgânicos e rejeitos; Executar as ações previstas no plano municipal de resíduos

sólidos; Realizar projetos e ações de recuperação da mata ciliar, proteção e preservação das águas em parceria com o comitê da bacia do Rio Tijucas e Biguaçu e Plano de Recursos Hídricos;

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos apesar do rico patrimônio natural não possui estrutura administrativa ou órgão especifico voltado ao planejamento e gestão das políticas públicas de meio ambiente. Para tanto é

preciso criar um setor de Meio Ambiente dentro da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a execução dos serviços de coleta e destinação final dos resíduos sólidos com estrutura própria e terceirizada; Aumento da área e volume da coleta seletiva e diminuir o volume/peso dos resíduos orgânicos e rejeitos; Executar as ações previstas no plano municipal de resíduos sólidos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 145.000,00 0,00 145.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 15.000,00 0,00 15.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 450.000,00 0,00 450.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 10.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 620.000,00 0,00 620.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Redíduo (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE)

1800,000 620.000,00

15

452

1 22.025 SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO
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Órgão: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.00

FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.02Unidade:

Função: Agricultura

Subfunção: Extensão Rural

Programa:

AGRICULTURA, PRODUÇÃO COM SUSTENTABILIDADE

Objetivo do programa:

Criar e ou reestruturar o Plano Municipal de Agricultura Estimular, Aumentar a produção, área cultivada e produtividade do município; aumentar a produção da agricultura orgânica, agro ecologia e desenvolver

o empreendedorismo rural; Melhorar e ampliar a assistência técnica; Aumentar e diversificar a produção agrícola do município; Renovar e ampliar os equipamentos da patrulha agrícola do município; Apoiar e

fortalecer as ações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; Criar espaço único para atendimento aos agricultores, reunindo Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Epagri e Cidasc.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos é o maior produtor de hortaliças de Santa Catarina, caracterizado por minifúndios rurais com mais de 1500 propriedades rurais de agricultura familiar. A Secretaria de Agricultura

e Meio Ambiente precisa manter e ampliar os serviços públicos de auxílio e assistência técnica aos agricultores, visando o estimulo, aumento da produção e permanência dos agricultores nesta atividade. A

secretaria de Agricultura e Meio Ambiente conta com 02 cargos comissionados, 02 motoristas, 07 operadores de máquinas e 02 auxiliares de manutenção e conservação. Possui estrutura de atendimento, com

01 Escavadeira Hidráulica, 02 retro escavadeiras, 02 caçambas e 03 tratores agrícolas.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se as despesas com a manutenção da Secretaria de agricultura e meio ambiente; aquisição de materiais e equipamentos permanentes, assistência ao produtor rural, promoção de campanhas e eventos, consultoria e aquisição de insumos e sementes, materiais veterinários. Reestruturar os serviços de agronomia e serviços médicos veterinários oferecidos pelo município;  

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 970.000,00 0,00 970.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 150.000,00 0,00 150.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 635.000,00 0,00 635.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 1.757.000,00 0,00 1.757.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Produtor (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE)

300,000 1.757.000,00

20

606

1 22.024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE
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Órgão: SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.00

SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.01Unidade:

Função: Comércio e Serviços

Subfunção: Promoção Comercial

Programa:

COMÉRCIO FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA

Objetivo do programa:

Promover e custear políticas e projetos voltados para ao desenvolvimento de atividades de apoio administrativo municipalpara área da indústria e do comércio, estimulando e promovendo a economia e o

comercio local.

Justificativa do programa:

Através deste programa a prefeitura municipal fará manutencão e funcionamento de projetos desenvolvidos e fomentados pela Secretaria Municipal Esporte, Turismo, Indústria e Comércio.

II - Descrição das Ações

Promover e custear políticas e projetos voltados para ao desenvolvimento de atividades de apoio administrativo municipal para área da indústria e do comércio, estimulando e promovendo a economia e o comercio local.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 10.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 10.000,00 0,00 10.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Ações (SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE) 3,000 10.000,00

23

691

1 22.040 APOIO A INDUSTRIA E COMÉRCIO
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Órgão: SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.00

SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.01Unidade:

Função: Desporto e Lazer

Subfunção: Desporto Comunitário

Programa:

ESPORTE, LAZER, BEM ESTAR E JUVENTUDE

Objetivo do programa:

Promover o esporte e a atividade física e para todas as faixas etárias, manter a ampliar o programa esportivo municipal com a realização de treinamentos e iniciação esportiva em diversas modalidades,

promover eventos esportivos como o campeonato municipal de futebol amador, torneio de futsal, provas de ciclismo e outros esportes. Manter e ampliar os espaços públicos destinados ao esporte e lazer.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Esporte, Turismo, Indústria e Comércio que conta com 02 servidores efetivos, 02 comissionados e 06 Professores/treinadores esportivos e atende mais de

700 alunos atletas que participam das escolinhas e treinamentos esportivos.  Os objetivos propostos visam planejar, apoiar e promover ações e eventos esportivos que possibilitem à população a prática de

esportes e de atividade física. Para tanto o município dispões de espaços públicos como o ginásio de esportes, academias ao ar livre, praças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de veiculos objetivando o incentivo à prática de esportes.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 200.000,00 0,00 200.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 200.000,00 0,00 200.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Veículo (SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E

ESPORTE)

1,000 200.000,00

27

812

1 11.016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA INCENTIVO AO ESPORTE
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Órgão: SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E TURISMO 08.02Unidade:

Função: Comércio e Serviços

Subfunção: Turismo

Programa:

TURISMO E DESENSOLVIMENTO 

Objetivo do programa:

Melhorar a infra-estrutura turística do município, promover os atrativos e produtos turísticos, criação do Centro de Apoio ao Turista e Comercialização de Produtos Associados ao Turismo, organizar o

calendários de eventos do município, realizar projetos de conscientização e apoio a atividade turística, melhorar a qualidade dos produtos e serviços turísticos.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Esporte, Turismo, Indústria e Comércio, visando a organização, promoção, regulamentação, melhoria dos serviços e da infra-estrutura atividade turística no

município de Antônio Carlos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com realização de eventos promocionais, Elaboração do Plano Municipal do Tursimo, sinalização turística e ações voltadas ao turismo, tais como Sonorização, Palco, Gerador e outros, para eventos; Produção e confecção de material promocional do município: Vídeo, Folders, Cartazes.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 52.000,00 0,00 52.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000003.3.50.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 50.000,00 0,00 50.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 104.000,00 0,00 104.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E

TURISMO )

3,000 104.000,00

23

695

1 22.027 PROMOÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES TURISTICAS DO

MUNICÍPIO
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Órgão: SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E TURISMO 08.02Unidade:

Função: Desporto e Lazer

Subfunção: Desporto Comunitário

Programa:

ESPORTE, LAZER, BEM ESTAR E JUVENTUDE

Objetivo do programa:

Promover o esporte e a atividade física e para todas as faixas etárias, manter a ampliar o programa esportivo municipal com a realização de treinamentos e iniciação esportiva em diversas modalidades,

promover eventos esportivos como o campeonato municipal de futebol amador, torneio de futsal, provas de ciclismo e outros esportes. Manter e ampliar os espaços públicos destinados ao esporte e lazer.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Esporte, Turismo, Indústria e Comércio que conta com 02 servidores efetivos, 02 comissionados e 06 Professores/treinadores esportivos e atende mais de

700 alunos atletas que participam das escolinhas e treinamentos esportivos.  Os objetivos propostos visam planejar, apoiar e promover ações e eventos esportivos que possibilitem à população a prática de

esportes e de atividade física. Para tanto o município dispões de espaços públicos como o ginásio de esportes, academias ao ar livre, praças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se as despesas com manutenção da Secretaria de Esporte e do Ginásio Municipal de Esportes, tais como obras envolvendo parte elétrica, e demais rede fisica, materiais de consumo, expediente, bolas, redes, serviços de arbitragem, aquisição de trofeus e medalhas, e obras com a Manutenção do Ginásio de Esportes, construção de novas áreas de esporte e atividade física. Organização e promoção de eventos esportivos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 220.000,00 0,00 220.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 21.000,00 0,00 21.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 400.000,00 0,00 400.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 643.000,00 0,00 643.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atleta (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E

TURISMO )

750,000 643.000,00

27

812

1 22.026 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
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Órgão: ENCARGOS GERAIS 09.00

ENCARGOS GERAIS 09.01Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Serviço da Dívida Interna

Programa:

ENCARGOS GERAIS

Objetivo do programa:

Manter em dia o pagamento dos compromissos de dívida com INSS, novos, contribuição ao Pasep e as entidades municipalistas.

Contar com o apoio das entidades municipalistas na defesa dos interesses de ANTÔNIO CARLOS.

Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.

Justificativa do programa:

Neste programa estão globalizadas as despesas, que por sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como dívidas confessadas ao INSS e

outras, contribuição ao PASEP e contribuição às entidades municipalistas.

O Município parcelou em 2001 um débito apurado pelo INSS a partir de 1991.

A contribuição ao PASEP tem como base as receitas correntes e as receitas de capital transferidas efetivamente arrecadadas pelo Município.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao pagamento de parcelamento de dívidas e financiamentos, são eles: INSS, BRDE, FGTS e FINISA.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 300.000,00 0,00 300.000,000.1.00.0000003.2.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 727.100,00 0,00 727.100,000.1.00.0000004.6.90.00.00.00.00.00

Total: 1.027.100,00 0,00 1.027.100,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Contrato (ENCARGOS GERAIS) 4,000 1.027.100,00

28

843

1 30.003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
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Órgão: ENCARGOS GERAIS 09.00

ENCARGOS GERAIS 09.01Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Outras Transferências

Programa:

ENCARGOS GERAIS

Objetivo do programa:

Manter em dia o pagamento dos compromissos de dívida com INSS, novos, contribuição ao Pasep e as entidades municipalistas.

Contar com o apoio das entidades municipalistas na defesa dos interesses de ANTÔNIO CARLOS.

Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.

Justificativa do programa:

Neste programa estão globalizadas as despesas, que por sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como dívidas confessadas ao INSS e

outras, contribuição ao PASEP e contribuição às entidades municipalistas.

O Município parcelou em 2001 um débito apurado pelo INSS a partir de 1991.

A contribuição ao PASEP tem como base as receitas correntes e as receitas de capital transferidas efetivamente arrecadadas pelo Município.

II - Descrição das Ações

O município é associado à confederação nacional de municípios, a Federação Catarinense de Municípios e a associação microregional de municípios, entidades municipalistas que prestam assessoria técnica ao município e defendem os interesses do municipalismo.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 145.000,00 0,00 145.000,000.1.00.0000003.3.50.00.00.00.00.00

Total: 145.000,00 0,00 145.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Entidade Beneficiada (ENCARGOS GERAIS) 3,000 145.000,00

28

845

1 30.005 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS
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Órgão: ENCARGOS GERAIS 09.00

ENCARGOS GERAIS 09.01Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Outras Transferências

Programa:

ENCARGOS GERAIS

Objetivo do programa:

Manter em dia o pagamento dos compromissos de dívida com INSS, novos, contribuição ao Pasep e as entidades municipalistas.

Contar com o apoio das entidades municipalistas na defesa dos interesses de ANTÔNIO CARLOS.

Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.

Justificativa do programa:

Neste programa estão globalizadas as despesas, que por sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como dívidas confessadas ao INSS e

outras, contribuição ao PASEP e contribuição às entidades municipalistas.

O Município parcelou em 2001 um débito apurado pelo INSS a partir de 1991.

A contribuição ao PASEP tem como base as receitas correntes e as receitas de capital transferidas efetivamente arrecadadas pelo Município.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a contribuição ao PASEP. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 380.000,00 0,00 380.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 500,00 500,000.1.07.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 380.000,00 500,00 380.500,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Beneficiários (ENCARGOS GERAIS) 280,000 380.500,00

28

845

1 30.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
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Órgão: SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO 10.00

SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO 10.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Planejamento e Orçamento

Programa:

PLANEJANDO  ANTÔNIO CARLOS PARA O FUTURO

Objetivo do programa:

Planejar o crescimento ordenado e sustentável do município de Antônio Carlos, com a elaboração de estudos, planos e projetos, execução de ações de conscientização e fiscalização para cumprimento das

normas vigentes. Difundir e aprimorar as informações referentes a Defesa Civil, planejamento urbano,  legislação Municipal, Estadual e Federal em relação ao uso e ocupação do solo. Promover e fiscalizar a

organização do crescimento da cidade, com a revisão do Plano Diretor, atualização do cadastro de terrenos, construções e loteamentos. Fiscalizar e inibir loteamentos e construções clandestinas. Elaborar

estudos, planos e projetos que promovam a acessibilidade, mobilidade, criação de áreas de lazer e desenvolvimento econômico e social no município. Em parceria com os demais órgãos da administração

municipal, planejar, acompanhar e fiscalizar também as obras executadas pelo município.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Planejamento, que conta com 03 servidores efetivos, 02 comissionados e 01 estagiário. Os objetivos propostos visam planejar, promover, fiscalizar e

acompanhar o desenvolvimento sustentável do município de Antônio Carlos, com o aprimoramento da estrutura física, de recursos humanos e de serviços prestados pela Secretaria de Municipal de

Planejamento.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se as despesas com a manutenção da secretaria de planejamento, aquisição de equipamentos permanentes, materiais de consumo, assessoria para revisão do plano diretor, atualização do sistema de geoprocessamento, contratação de projetos de engenharia e consultoria de projetos. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 345.000,00 0,00 345.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 34.000,00 0,00 34.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 75.000,00 0,00 75.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 459.000,00 0,00 459.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE PLANEJ. E

DESENVOLVIMENTO)

3,000 459.000,00

4

121

1 22.028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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Órgão: SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO 10.00

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 10.02Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Defesa Civil

Programa:

PLANEJANDO  ANTÔNIO CARLOS PARA O FUTURO

Objetivo do programa:

Planejar o crescimento ordenado e sustentável do município de Antônio Carlos, com a elaboração de estudos, planos e projetos, execução de ações de conscientização e fiscalização para cumprimento das

normas vigentes. Difundir e aprimorar as informações referentes a Defesa Civil, planejamento urbano,  legislação Municipal, Estadual e Federal em relação ao uso e ocupação do solo. Promover e fiscalizar a

organização do crescimento da cidade, com a revisão do Plano Diretor, atualização do cadastro de terrenos, construções e loteamentos. Fiscalizar e inibir loteamentos e construções clandestinas. Elaborar

estudos, planos e projetos que promovam a acessibilidade, mobilidade, criação de áreas de lazer e desenvolvimento econômico e social no município. Em parceria com os demais órgãos da administração

municipal, planejar, acompanhar e fiscalizar também as obras executadas pelo município.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Planejamento, que conta com 03 servidores efetivos, 02 comissionados e 01 estagiário. Os objetivos propostos visam planejar, promover, fiscalizar e

acompanhar o desenvolvimento sustentável do município de Antônio Carlos, com o aprimoramento da estrutura física, de recursos humanos e de serviços prestados pela Secretaria de Municipal de

Planejamento.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com laudos periciais, aquisição e manutenção de equipamentos permanentes, aquisição de veículos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.000,00 0,00 2.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Ações (FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL) 3,000 2.000,00

4

182

1 22.029 DEFESA CIVIL
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Execução das ações e serviços públicos de saúde de assistência farmacêutica básica.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 400.000,00 400.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 50.000,00 50.000,000.2.38.0000573.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 46.100,00 46.100,000.2.67.0000613.3.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 496.100,00 496.100,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

 - Transferências SUS - Estado

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 46150,000 496.100,00

10

301

1 22.034 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a execução de ações e serviços públicos de saúde bucal.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 320.000,00 320.000,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 22.300,00 22.300,000.2.38.0000533.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 67.000,00 67.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 27.700,00 27.700,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 438.000,00 438.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 8475,000 438.000,00

10

301

1 22.033 AÇÕES DE SAÚDE BUCAL
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a execução das ações e serviços públicos de saúde do agente comunitário de saúde que realiza atividade de prevenção de doenças e promoção da saúde.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 353.400,00 353.400,000.2.38.0000513.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 70.000,00 70.000,000.2.38.0001903.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 45.000,00 45.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 589.400,00 589.400,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 31329,000 589.400,00

10

301

1 22.032 AÇÕES COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a execução de ações e serviços públicos de saúde da família, saúde do homem, saúde do trabalhador, saúde do idoso, saúde mental, saúde da criança, adolescente e jovem, educação permanente em saúde, política nacional de humanização, programa saúde escolar, implantação controle e avaliação.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 900.000,00 900.000,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 77.700,00 77.700,000.2.38.0001863.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 515.000,00 515.000,000.2.38.0001893.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 190.000,00 190.000,000.2.38.0001903.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 290.000,00 290.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 61.200,00 61.200,000.2.38.0001783.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 39.500,00 39.500,000.2.67.0000593.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 134.000,00 134.000,000.2.67.0000583.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 2.312.400,00 2.312.400,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

 - Transferências SUS - Estado

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 17625,000 2.312.400,00
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1 22.031 AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com a manutenção da unidade de saúde, tais como aquisição de materias de consumo, expediente, materiais permanentes, assim como a realização de serviços públicos de saúde, aprovadas pelo Conselho Municipal e em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde. Manutenção do Conselho municipal de saúde do município. CIS/Granfpolis

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 2.555.314,00 2.555.314,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 375.000,00 375.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Transferencias a Municipios 0,00 1.000,00 1.000,000.1.02.0000003.3.40.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.687.700,00 1.687.700,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.2.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 135.000,00 135.000,000.2.38.0000563.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 4.784.014,00 4.784.014,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Recursos Impostos p/ Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 81000,000 4.784.014,00
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1 22.030 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de veículos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 190.000,00 190.000,000.2.33.0000644.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 195.000,00 195.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências de Convênios - União/Saúde

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Veículo (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 1,000 195.000,00
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1 11.019 AQUISIÇÃO DE VÉICULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Ampliação e reforma da unidade de saúde na sede do Município. Ampliar, reorganizar e humanizar a estrutura física e realizar obras de urbanização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde;

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.2.33.0000644.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 220.000,00 220.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências de Convênios - União/Saúde

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 1,000 220.000,00
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1 11.018 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SAÚDE
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Vigilância Sanitária

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do setor de vigilância sanitária e fiscalização do cumprimento das leis e normas sobre vigilância sanitária

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 28.000,00 28.000,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 40.000,00 40.000,000.2.06.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 12.000,00 12.000,000.2.38.0000623.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 10.000,00 10.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 5.000,00 5.000,000.2.06.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 15.700,00 15.700,000.2.06.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 2.000,00 2.000,000.2.06.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 122.700,00 122.700,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 1140,000 122.700,00
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Vigilância Epidemiológica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do setor de vigilância sanitária e fiscalização do cumprimento das leis e normas sobre vigilância epidemiológica.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 31.400,00 31.400,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 18.600,00 18.600,000.2.38.0000633.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 9.000,00 9.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 22.400,00 22.400,000.2.38.0000633.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 87.400,00 87.400,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 714,000 87.400,00
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Serviço da Dívida Interna

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao pagamento de dívidas e financiamentos perante órgãos Federais/Estaduais, Eventuais dívidas como INSS, FGTS, precatórios...

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 11.000,00 11.000,000.1.02.0000003.2.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 243.000,00 243.000,000.1.02.0000004.6.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 254.000,00 254.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Contrato (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 1,000 254.000,00

28
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1 30.010 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SAÚDE
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I - Classificação 

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo do programa:

Proporcionar o pagamento de aposentadorias e pensões, com segurança e confiabilidade para os atuais e futuros beneficiários.

Justificativa do programa:

O RPPS tem por finalidade máxima assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição e falecimento. A organização

do Instituto compõe-se de Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria-executiva. O quadro de pessoal é composto de 01 diretor executivo, 01 tesoureiro e 01 contador.

II - Descrição das Ações

Esta ação visa atender os gastos com a manutenção e serviços do instituto e garantir o funcionamento das atividades administrativas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 30.000,00 30.000,000.2.75.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 310.000,00 310.000,000.2.75.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.2.75.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 341.000,00 341.000,00

Legenda:

 - Taxa de Administração - RPPS

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Servidor (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV.

ANTONIO CARLOS)

280,000 341.000,00

4

122

1 22.037 ADMINISTRAÇÃO DO IPREANCARLOS
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Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.01Unidade:

Função: Previdência Social

Subfunção: Previdência do Regime Estatutário

Programa:

GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo do programa:

Proporcionar o pagamento de aposentadorias e pensões, com segurança e confiabilidade para os atuais e futuros beneficiários.

Justificativa do programa:

O RPPS tem por finalidade máxima assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição e falecimento. A organização

do Instituto compõe-se de Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria-executiva. O quadro de pessoal é composto de 01 diretor executivo, 01 tesoureiro e 01 contador.

II - Descrição das Ações

Visa à manutenção das atividades, nos termos da legislação vigente, ao que se refere às despesas previdenciárias com aposentados e pensionistas a cargo do tesouro municipal.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 310.000,00 0,00 310.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Total: 310.000,00 0,00 310.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Beneficiários (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV.

ANTONIO CARLOS)

11,000 310.000,00

9

272

1 30.007 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOURO
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0.2.03

I - Classificação 

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.01Unidade:

Função: Previdência Social

Subfunção: Previdência do Regime Estatutário

Programa:

GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo do programa:

Proporcionar o pagamento de aposentadorias e pensões, com segurança e confiabilidade para os atuais e futuros beneficiários.

Justificativa do programa:

O RPPS tem por finalidade máxima assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição e falecimento. A organização

do Instituto compõe-se de Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria-executiva. O quadro de pessoal é composto de 01 diretor executivo, 01 tesoureiro e 01 contador.

II - Descrição das Ações

Visa à manutenção das atividades, nos termos da legislação vigente, ao que se refere às despesas previdenciárias com aposentados e pensionistas do instituto.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 14.300,00 0,00 14.300,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 3.500.000,00 3.500.000,000.2.03.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Total: 14.300,00 3.500.000,00 3.514.300,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Beneficiários (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV.

ANTONIO CARLOS)

70,000 3.514.300,00

9

272

1 30.006 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS
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Órgão: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 95.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 95.01Unidade:

Função: Reserva de Contingência

Subfunção: Reserva de Contingência

Programa:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo do programa:

Preservar o equilíbrio de caixa e atender ao princípio da flexibilidade do planejamento orçamentário.

Evidenciar o superávit orçamentário do Instituto de Previdência na sua função de acumular recursos para pagar os inativos e pensionistas.

Justificativa do programa:

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 4°, § 3° e 5°, inciso III, estabelece a obrigatoriedade da reserva de recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e

eventos fiscais imprevistos de forma a preservar o equilíbrio de caixa caso esses riscos ocorram.

II - Descrição das Ações

Atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

RESERVA DE CONTINGENCIA 30.000,00 30.000,000.1.00.0000009.9.90.00.00.00.00.00

Total: 30.000,00 30.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (RESERVA DE CONTINGÊNCIA) 1,000 30.000,00

99

999

1 30.009 RESERVA DE CONTINGÊCIA PREFEITURA
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I - Classificação 

Órgão: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 98.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 98.01Unidade:

Função: Reserva de Contingência

Subfunção: Reserva Legal

Programa:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo do programa:

Preservar o equilíbrio de caixa e atender ao princípio da flexibilidade do planejamento orçamentário.

Evidenciar o superávit orçamentário do Instituto de Previdência na sua função de acumular recursos para pagar os inativos e pensionistas.

Justificativa do programa:

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 4°, § 3° e 5°, inciso III, estabelece a obrigatoriedade da reserva de recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e

eventos fiscais imprevistos de forma a preservar o equilíbrio de caixa caso esses riscos ocorram.

II - Descrição das Ações

Constituição de um fundo para pagamento dos proventos de aposentadoria e pensão dos servidores públicos municipais.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 2.066.300,000.2.03.0000009.9.90.00.00.00.00.00

RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 1.024.000,000.2.05.0000009.9.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 3.090.300,00

Legenda:

 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

 - Aporte para Deficit Atuarial

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (RESERVA DE CONTINGÊNCIA) 1,000 3.090.300,00

99

997

1 30.008 RESERVA DE CONTINGÊNCIA INSTITUTO
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Órgão: CAMARA DE VEREADORES 01.00

CAMARA DE VEREADORES 01.01Unidade:

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa:

AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo do programa:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na lei orgânica municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no

exercício de suas funções.

Justificativa do programa:

Atender melhor os munícipes, nos pleitos necessários à efetivação da cidadania e do bem estar. Legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar a sua organização interna, no que diz

respeito aos seus serviços.

II - Descrição das Ações

Esta ação visa a Manutenção da Câmara Mirim.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 20.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 20.000,00 0,00 20.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (CAMARA DE VEREADORES) 3,000 20.000,00

1
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1 22.039 MANUTENÇÃO CÂMARA MIRIM
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I - Classificação 

Órgão: CAMARA DE VEREADORES 01.00

CAMARA DE VEREADORES 01.01Unidade:

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa:

AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo do programa:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na lei orgânica municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no

exercício de suas funções.

Justificativa do programa:

Atender melhor os munícipes, nos pleitos necessários à efetivação da cidadania e do bem estar. Legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar a sua organização interna, no que diz

respeito aos seus serviços.

II - Descrição das Ações

Esta ação visa a Manutenção das atividades político-parlamentares.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 1.750.000,00 0,00 1.750.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 50.000,00 0,00 50.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 430.000,00 0,00 430.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 200.000,00 0,00 200.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.430.000,00 0,00 2.430.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Sessões/Fiscalizações (CAMARA DE VEREADORES) 36,000 2.430.000,00

1

31

1 22.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES
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Órgão: CAMARA DE VEREADORES 01.00

CAMARA DE VEREADORES 01.01Unidade:

Função: Legislativa

Subfunção: Ação Legislativa

Programa:

AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo do programa:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na lei orgânica municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no

exercício de suas funções.

Justificativa do programa:

Atender melhor os munícipes, nos pleitos necessários à efetivação da cidadania e do bem estar. Legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar a sua organização interna, no que diz

respeito aos seus serviços.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Reforma e melhoria da Sede da Câmara Municipal

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 50.000,00 0,00 50.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 50.000,00 0,00 50.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (CAMARA DE VEREADORES) 80,000 50.000,00

1

31

1 11.020 REFORMA E MELHORIA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
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Órgão: GABINETE DO PREFEITO 02.00

GABINETE DO PREFEITO 02.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL

Objetivo do programa:

Melhorar a eficiência e transparência da administração municipal, captar recursos para a realização de obras e ações e promover maior participação da sociedade na gestão e controle dos serviços públicos

Justificativa do programa:

Este programa será executado pelo Gabinete do Prefeito, reunindo os setores o Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito, Procuradoria Jurídica, Controle Interno, Coordenação de Comunicação e Assessoria de

Projetos e Convênios. Nesta unidade gestora há 03 servidores comissionados e 02 efetivos, sendo 01 com função gratificada.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do Gabinete do Prefeito que visa a implantação da Ouvidoria Municipal, Publicidade em jornais, rádio, serviços de assessoria especializada; serviços de sonorização e outros de terceiros;  aquisição de 01 Automóvel, Equipamentos de Informática, Equipamentos de áudio e vídeo, filmadora e outros, Mobiliário, cadeiras, sofás, mesas e outros. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 790.000,00 0,00 790.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 19.000,00 0,00 19.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 90.000,00 0,00 90.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 904.000,00 0,00 904.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (GABINETE DO PREFEITO) 3,000 904.000,00

4
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1 22.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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Órgão: GABINETE DO PREFEITO 02.00

GABINETE DO PREFEITO 02.01Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa:

GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL

Objetivo do programa:

Melhorar a eficiência e transparência da administração municipal, captar recursos para a realização de obras e ações e promover maior participação da sociedade na gestão e controle dos serviços públicos

Justificativa do programa:

Este programa será executado pelo Gabinete do Prefeito, reunindo os setores o Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito, Procuradoria Jurídica, Controle Interno, Coordenação de Comunicação e Assessoria de

Projetos e Convênios. Nesta unidade gestora há 03 servidores comissionados e 02 efetivos, sendo 01 com função gratificada.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do Conselho Tutelar que visa a Aquisição de mobiliário, equipamentos e veículo, (convênio com o Governo Federal)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 86.000,00 0,00 86.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 35.000,00 0,00 35.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 3.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 124.000,00 0,00 124.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (GABINETE DO PREFEITO) 1590,000 124.000,00

8
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1 22.002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
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Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo do programa:

Modernizar a gestão da administração municipal, melhorar a eficiência e controle dos gastos públicos, realizar estudos e adotar medidas para o incremento da receita própria, reestruturar a gestão dos recursos

humanos, melhorar o atendimento ao público, viabilizar a acessibilidade, reformar e ampliar a estrutura de atendimento do centro administrativo municipal, melhorar a gestão e manutenção do patrimônio

público e aprimorar os processos de aquisição de bens e serviços pelo município

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Administração e Finanças, que está instalada no prédio do centro administrativo, conta com 2 funcionários comissionados e 19 funcionários efetivos. Os

objetivos propostos visam melhorar e modernizar a gestão municipal, com incremento de receita, para ampliação e melhoria dos serviços públicos, qualificação e valorização dos servidores, aprimoramento dos

processos de aquisição de bens e serviços e melhoria dos serviços públicos oferecidos pela gestão municipal através da Secretaria de Administração e finanças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças que pretende Promover a reestruturação do setor de tributos da Prefeitura e ampliar a fiscalização, realizar estudos e adotar medidas para ampliar as fontes de receita própria, implantar a taxa de coleta de lixo em todo os locais de coleta, implanta o IPTU progressivo, realizar estudo e implantar nova planta de valores dos imóveis, construir o novo plano de cargos  e vencimentos e estatuto dos servidores municipais, implantar novos sistemas eletrônicos de controle, gestão e tramitação de processos no âmbito da administração municipal, elaborar plano e promover a capacitação continuados dos servidores municipais, melhorar a estrutura de atendimento  no centro administrativo, com acessibilidade e agilidade. Aquisição de 01 veículo, 01 moto, aquisição de mobiliário, mesas, cadeiras e equipamentos e informática e outros.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Transf. a Consórcios Públicos 22.500,00 0,00 22.500,000.1.00.0000003.1.71.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 171.000,00 0,00 171.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Transferências a Consórcios Públicos 11.700,00 0,00 11.700,000.1.00.0000003.3.71.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 508.000,00 0,00 508.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 8.000,00 0,00 8.000,000.1.00.0000003.3.93.00.00.00.00.00

Transferências a Consórcios Públicos 6.000,00 0,00 6.000,000.1.00.0000004.4.71.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 20.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 1.747.200,00 0,00 1.747.200,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS) 3,000 1.747.200,00

4

122

1 22.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo do programa:

Modernizar a gestão da administração municipal, melhorar a eficiência e controle dos gastos públicos, realizar estudos e adotar medidas para o incremento da receita própria, reestruturar a gestão dos recursos

humanos, melhorar o atendimento ao público, viabilizar a acessibilidade, reformar e ampliar a estrutura de atendimento do centro administrativo municipal, melhorar a gestão e manutenção do patrimônio

público e aprimorar os processos de aquisição de bens e serviços pelo município

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Administração e Finanças, que está instalada no prédio do centro administrativo, conta com 2 funcionários comissionados e 19 funcionários efetivos. Os

objetivos propostos visam melhorar e modernizar a gestão municipal, com incremento de receita, para ampliação e melhoria dos serviços públicos, qualificação e valorização dos servidores, aprimoramento dos

processos de aquisição de bens e serviços e melhoria dos serviços públicos oferecidos pela gestão municipal através da Secretaria de Administração e finanças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a obras de melhorias na sede administrativa, incluindo principalmente a questão da acessibilidade. Além de outras reformas necessárias  ao bom funcionamento do prédio.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 40.000,00 0,00 40.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 40.000,00 0,00 40.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E

FINANCAS)

1,000 40.000,00

4

122

1 11.005 REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA
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Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo do programa:

Modernizar a gestão da administração municipal, melhorar a eficiência e controle dos gastos públicos, realizar estudos e adotar medidas para o incremento da receita própria, reestruturar a gestão dos recursos

humanos, melhorar o atendimento ao público, viabilizar a acessibilidade, reformar e ampliar a estrutura de atendimento do centro administrativo municipal, melhorar a gestão e manutenção do patrimônio

público e aprimorar os processos de aquisição de bens e serviços pelo município

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Administração e Finanças, que está instalada no prédio do centro administrativo, conta com 2 funcionários comissionados e 19 funcionários efetivos. Os

objetivos propostos visam melhorar e modernizar a gestão municipal, com incremento de receita, para ampliação e melhoria dos serviços públicos, qualificação e valorização dos servidores, aprimoramento dos

processos de aquisição de bens e serviços e melhoria dos serviços públicos oferecidos pela gestão municipal através da Secretaria de Administração e finanças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se aos recursos necessários para a cobertura do déficit atuarial com o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Antônio Carlos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 839.000,00 0,00 839.000,000.1.00.0000003.3.91.00.00.00.00.00

Total: 839.000,00 0,00 839.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Beneficiários (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E

FINANCAS)

12,000 839.000,00

4

122

1 30.001 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Alimentação e Nutrição

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição e oferta de merenda escolar com o acompanhamento de uma nutricionista.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 130.000,00 0,00 130.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 125.500,00 125.500,000.1.43.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 130.000,00 125.500,00 255.500,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Recursos PNAE

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Refeição/dia (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 3440,000 255.500,00

12

306

1 22.004 OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Médio

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao fornecimento de passe escolar para alunos do ensino médio.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 70.000,00 0,00 70.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 180.000,00 180.000,000.1.62.0000063.3.90.00.00.00.00.00

Total: 70.000,00 180.000,00 250.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - Estado/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 97,000 250.000,00

12

362

1 22.008 APOIO AOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Superior

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao fornecimento de passe escolar para alunos do ensino superior.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 150.000,00 0,00 150.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 150.000,00 0,00 150.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 217,000 150.000,00

12

364

1 22.009 APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Manutenção do Projeto Escola de Música, Artes e Dança; (Conv. Estado, Gov. Federal e Recursos Próprios)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 75.000,00 0,00 75.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 17.000,00 0,00 17.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 90.000,00 0,00 90.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 184.000,00 0,00 184.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 180,000 184.000,00

13

392

1 22.022 MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE MÚSICA, ARTES E

DANÇAS
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao estímulo a preservação e recuperação do patrimônio histórico. Reestruturação do Museu Raulino Reitz e implantação do acervo em novo local.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 24.000,00 0,00 24.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 6.000,00 0,00 6.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 10.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 3.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 43.000,00 0,00 43.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Patrimônio (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 1,000 43.000,00

13

392

1 22.014 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao apoio as atividades culturais do município com a realização de eventos, feira de livros, festival de música e apresentações artísticas; Apoio e Promoção de Eventos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 52.000,00 0,00 52.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 40.000,00 0,00 40.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 3.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 95.000,00 0,00 95.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 3,000 95.000,00

13

392

1 22.013 APOIO A EVENTOS, GRUPOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Biblioteca Municipal. Aquisição de novos livros para manter o acervo atualizado e atender a demanda para temas da atualidade

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 100.000,00 0,00 100.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 22.000,00 0,00 22.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 24.000,00 0,00 24.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 148.000,00 0,00 148.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Visitas (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 3400,000 148.000,00

13

392

1 22.012 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.01Unidade:

Função: Cultura

Subfunção: Difusão Cultural

Programa:

CULTURA, NOSSA IDENTIDADE E EXPRESSÃO

Objetivo do programa:

Preservar e promover o patrimônio histórico e cultural do município, material e imaterial; Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização no auditório Maestrina Sophia Mannes Besen,

Estimular a leitura, melhorar a estrutura e ampliar o acervo da Biblioteca Pública Prof. Lauro Junkes; Criar o conselho municipal de cultura e Lei Municipal de incentivo a Cultura; Apoiar os grupos organizados e

manifestações culturais do municípios, Promover, apoiar e realizar eventos de caráter artístico e cultural, Manutenção e ampliação do Projeto Escola de Música; Estimular a produção cultural do município,

apoio aos escritores e artistas locais; Reestruturar e implantar o acervo do Museu Pe Cônego Dr. Raulino Reitz em novo local e Criar legislação de proteção e incentivo a preservação do Patrimônio Material.

Justificativa do programa:

O Município de Antônio Carlos possui aproximadamente 10.000 habitantes. As principais manifestações artísticas e culturais da população são o canto do coral, a música, a dança, as festas populares

religiosas e o artesanato. Como patrimônio material merece destaque as inúmeras construções/residenciais teuto brasileira, igrejas, cemitérios e engenhos coloniais. Já no patrimônio imaterial evidencia-se a

gastronomia teuto brasileira, o idioma Hunsruckisch ainda falado por muitos, os costumes, o terno de reis, as festas juninas e os eventos religiosos. O município possui dois espaços culturais públicos: a

Biblioteca Pública com cerca de 9600 títulos catalogados na base de dados, classificados em literatura, Didáticos e obras de referência. A Biblioteca Pública conta ainda com aproximadamente 3500 títulos

infantil, e 12 periódicos, com média de 300 empréstimos mensais e atualmente com 1.065 usuários cadastrados na base de dados, principalmente estudantes. Outro espaço é o centro Cultural/Auditório da

Prefeitura Municipal com capacidade para 250 pessoas sentadas, amplamente utilizadas para a realização de eventos sociais, culturais e oficiais, que necessita de climatização e instalação de equipamentos

de sonorização e projeção de imagens. Outros projetos/ações culturais que necessitam de investimento é a manutenção do Projeto Escola Municipal de Música, que atende mais de 180 alunos com o ensino

de vários instrumentos musicais.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a revitalização do auditório Maestrina Sophia Mannes Besen - Climatizar e instalar equipamentos de projeção/vídeo e sonorização. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 5.000,00 0,00 5.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA) 1,000 5.000,00

13

392

1 11.004 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do Transporte Escolar.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 700.000,00 700.000,000.1.01.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 70.000,00 70.000,000.1.01.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.01.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 55.000,00 55.000,000.1.36.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 128.000,00 128.000,000.1.44.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 295.000,00 295.000,000.1.62.0000053.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 1.349.000,00 1.349.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Salário-Educação

 - Recursos PNATE

 - Transferências de Convênios - Estado/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

1204,000 1.349.000,00

12

361

1 22.007 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com a manutenção e funcionamento da rede de ensino fundamental. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 320.000,00 320.000,000.1.01.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.388.000,00 1.388.000,000.1.18.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 526.000,00 526.000,000.1.19.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 150.000,00 150.000,000.1.01.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 150.000,00 150.000,000.1.18.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 50.000,00 50.000,000.1.19.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 415.000,00 415.000,000.1.01.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.36.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 58.000,00 58.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.1.36.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 3.267.000,00 3.267.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

469,000 3.267.000,00

12

361

1 22.005 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Aquisição de veículos para renovação e ampliação da frota para o transporte escolar.Aquisição de veículo para secretaria de educação; 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 228.000,00 228.000,000.1.32.0000124.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 229.000,00 229.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Transferências de Convênios - União/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Veículo (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

1,000 229.000,00

12

361

1 11.003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a ampliação do Espaço Físico da Rede Municipal, com a reforma e construção de novas escolas, salas, quadras esportivas e áreas de lazer.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 205.904,00 205.904,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.32.0000104.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 305.904,00 305.904,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Transferências de Convênios - União/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (FUNDO MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS)

1,000 305.904,00

12

361

1 11.001 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Educação Infantil

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com a manutenção e funcionamento da rede de ensino infantil.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 760.000,00 760.000,000.1.01.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 2.057.000,00 2.057.000,000.1.18.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 334.000,00 334.000,000.1.19.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 215.000,00 215.000,000.1.01.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 250.000,00 250.000,000.1.18.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 50.000,00 50.000,000.1.19.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 505.000,00 505.000,000.1.01.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 143.000,00 143.000,000.1.36.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 60.000,00 60.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 8.000,00 8.000,000.1.36.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 4.382.000,00 4.382.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

495,000 4.382.000,00

12

365

1 22.006 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Educação Infantil

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a ampliação do Espaço Físico da Rede Municipal, com a reforma e construção de novas escolas, salas, quadras esportivas e áreas de lazer.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,000.1.01.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.32.0000714.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 120.000,00 120.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

 - Transferências de Convênios - União/Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (FUNDO MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS)

1,000 120.000,00

12

365

1 11.002 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DO ENSINO INFANTIL
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Educação

Subfunção: Educação de Jovens e Adultos

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Educação de Jovens e Adultos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 52.500,00 0,00 52.500,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 51.000,00 51.000,000.1.01.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 52.500,00 51.000,00 103.500,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Aluno (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

50,000 103.500,00

12

366

1 22.011 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
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Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 04.00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS 04.02Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Ensino Fundamental

Programa:

EDUCAÇÃO A BASE DO FUTURO

Objetivo do programa:

Revisar e cumprir as metas do Plano Municipal de Educação, Melhorar a qualidade do ensino e desempenho dos alunos nos processos e sistemas de avaliação, ampliar o atendimento oferecido na educação

infantil e ensino fundamental, reformar e ampliar a estrutura física das unidades escolares, reduzir perdas com o FUNDEB, estimular e incentivar a alimentação saudável com a inclusão de frutas, verduras e

peixes na alimentação escolar, estimular o hábito da leitura e pesquisa dos alunos do ensino fundamental, promover a valorização e qualificação continuada dos servidores da Educação, inovar os métodos de

ensino com a utilização de novas tecnologias, estimular e realizar práticas de sustentabilidade no ambiente escolar, educação ambiental,  envolvendo os servidores, alunos e famílias, manter e regulamentar o

programa de transporte escolar e renovar a frota, criar e ampliar o atendimento da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

Justificativa do programa:

A rede municipal de ensino de Antônio Carlos possui 06 unidades escolares.  No ensino fundamental são atendido 469 alunos , 10 professores de 20 horas , 16 de 40 horas, 11 agentes de serviços gerais 40

horas e 3 agentes de serviços gerais de 20 horas. Atuam na Educação Infantil  19 professores de 40 horas, 24 professores de 30 horas e 14 professores de 20 horas, 9 agentes de serviços gerais de 40 horas

e 6 agentes de serviços gerais de 20 horas  que atendem 372 alunos  e 02 creches que atendem  122 alunos.  O transporte escolar atende diariamente  cerca de 1.172   alunos da rede municipal e estadual. O

transporte com frota própria é  realizado por 13 veículos. Além do transporte com veículos próprios o município também  atende 78 alunos do ensino médio técnico e 178 alunos do ensino superior com a

concessão do vale transporte.  Para melhorar e ampliar o atendimento há a necessidade de reformas e ampliações das estruturas físicas. Também é necessária a renovação da frota do transporte escolar e

regulamentar o serviço. Construir áreas de lazer e quadras esportivas junto as unidades escolares, instalação de salas de informática, bibliotecas e salas multifuncionais, oferecer qualificação continuada aos

professores, adquirir materiais de apoio pedagógico e ampliar o acervo  bibliográfico  das escolas. A Secretaria de Educação e unidades escolares conta com 03 servidores comissionados, 09 servidores

professores efetivos com funções gratificadas e 03 servidores técnicos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a amortização da dívida da Educação. (financimanto de veículos e construção de quadra)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.1.01.0000003.2.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.1.01.0000004.6.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 20.000,00 20.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Educação

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Contrato (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BAS)

1,000 20.000,00

28
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1 30.002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO
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Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.01Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência ao Idoso

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a atuações voltadas a atenção da população da terceira idade. Além disso, visa a Implantação do Centro público de Convivência para os Idosos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 39.000,00 0,00 39.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 9.000,00 0,00 9.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 36.000,00 0,00 36.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 85.000,00 0,00 85.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Pessoas (SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL) 300,000 85.000,00

8
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1 22.016 ATENÇÃO A POPULAÇÃO DA TERCEIRA IDADE
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Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.01Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência ao Portador de Deficiência

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Educação Especial e Apoio a APAE. Aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 120.000,00 0,00 120.000,000.1.00.0000003.3.50.00.00.00.00.00

Total: 120.000,00 0,00 120.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Entidade Beneficiada (SECRETARIA DE SAUDE E

ASSISTENCIA SOCIAL)

1,000 120.000,00

8

242

1 22.010 APOIO A APAE
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Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA 05.02Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Execução do Plano de Assistência aos menores para mantê-los ocupados com ações de estudos, atividades esportivas, descobrimentos e exploração de suas potencialidades, envolvendo os recursos do Município, os Conselhos Municipais e as famílias.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 7.000,00 0,00 7.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.09.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 8.000,00 5.000,00 13.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - FIA Imposto de Renda

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E

ADOLESCENCIA)

1770,000 13.000,00

8
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1 22.017 MANUTENÇÃO DO FIA
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.03Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do CRAS.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 40.000,00 40.000,000.1.35.0000253.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 10.000,00 10.000,000.1.35.0000253.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 20.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 22.000,00 50.000,00 72.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/união

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 500,000 72.000,00

8

244

1 22.023 MANUTENÇÃO DO CRAS
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Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.03Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção da Assistência Social; Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA);implantação de projetos e ações previstas no SUAS.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 155.000,00 0,00 155.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 20.000,00 0,00 20.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 209.000,00 0,00 209.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 17.260,00 17.260,000.1.35.0000243.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 3.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 387.000,00 17.260,00 404.260,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/união

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 1550,000 404.260,00

8
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1 22.015 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 05.00

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.03Unidade:

Função: Assistência Social

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa:

PROTEÇÃO SOCIAL PARA UM FUTURO MELHOR

Objetivo do programa:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica; Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços

socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; Assegurar que as ações de assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Oferecimento de proteção e serviços assistências as crianças, jovens, adultos e idosos em situação de risco e pessoas carentes do município; Implantar o CRAS, Reestruturar e apoiar o trabalho do CMAS e

CMDCA; Desenvolver ação para combater o trabalho infantil; Buscar os meios para o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício

de Prestação Continuada da Assist Social; Efetivar o aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na gestão e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de

renda.. Auxiliar, orientar e operacionalizar o acesso aos benefícios sociais como, bolsa família, auxílio funeral, auxílio desabrigados, auxilio alimentar e outros; ações para construção de moradias populares

para as famílias de baixa renda,qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho aos beneficiários dos programas sociais. Construção e implantação de Centro de Convivência.

Justificativa do programa:

Oferecer serviços de Assistência e proteção social aos cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no

acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho

formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  A estrutura Administrativa da Secretaria de Saúde e Assistência Social, voltada a

assistência social conta com 01 servidor comissionado, 01 Efetivo, estagiário, veículo.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Construção e aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência objetivando a realização de trabalhos de integração com a população da 3ª idade..

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 10.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 10.000,00 0,00 10.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,000 10.000,00

8
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1 11.006 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O

CENTRO DE CONVIVÊNCIA
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Segurança Pública

Subfunção: Policiamento

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

O Município possui  vias urbanas sob sua jurisdição e que necessitam de fiscalização de trânsito e trabalhos de adequação e manutenção do sistema de sinalização.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 40.000,00 0,00 40.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 15.100,00 15.100,000.1.10.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 15.100,00 15.100,000.1.11.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 17.100,00 17.100,000.1.12.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.10.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.11.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 40.000,00 49.300,00 89.300,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Convênio de Trânsito - Militar

 - Convênio de Trãnsito - Civil

 - Convênio de Trânsito - Prefeitura

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3,000 89.300,00

6

181

1 22.018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Segurança Pública

Subfunção: Assistência Comunitária

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Manutenção e aquisição de equipamentos para a equipe de Bombeiros.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 72.000,00 72.000,000.1.80.0000013.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 11.000,00 11.000,000.1.80.0000014.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 83.000,00 83.000,00

Legenda:

 - Outras Especificações

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3,000 83.000,00

6
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1 22.021 MANUTENÇÃO DO FUREBOM
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Infra-Estrutura Urbana

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Pavimentação de vias públicas, construção de passeios e rede pluvial, Recuperação e Recapeamento de Trechos Danificados.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 200.000,00 0,00 200.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.34.0000164.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 61.000,00 61.000,000.1.64.0000094.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.64.0000234.4.90.00.00.00.00.00

Total: 200.000,00 461.000,00 661.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

 - Transferências de Convênios -Estado/Outros (não relaconados à educação/saúde/assistencia social)

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Área (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 7000,000 661.000,00

15

451

1 11.010 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Infra-Estrutura Urbana

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a construção de Abrigo de Passageiros, Praças, Parques, Pontes (Rachadel, Guiomar, Santa Maria, Morro da Gloria e outras), Drenagem, Bueiros, Academias ao ar livre e outras ações para um melhor atendimento ao cidadão antoniocarlense

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 50.000,00 0,00 50.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 190.000,00 190.000,000.1.64.0000294.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.89.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 50.000,00 195.000,00 245.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios -Estado/Outros (não relaconados à educação/saúde/assistencia social)

 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3,000 245.000,00

15

451

1 11.009 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção das praças, cemitério municipal, rodoviária e vias públicas do município. Executar serviços de manutenção, melhorias e ampliações das ruas e estradas do município, pavimentadas e não pavimentadas. Realizar serviços de limpeza e manutenção das ruas e espaços públicos de lazer.Pagamento de Precatório nº 0002556-67.2007.8.24.0007/02

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 1.130.000,00 0,00 1.130.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 180.000,00 0,00 180.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.558.642,00 0,00 1.558.642,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 12.000,00 12.000,000.1.07.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 15.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.883.642,00 12.000,00 2.895.642,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3,000 2.895.642,00

15

452

1 22.020 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PUBLICOS
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se execuções de ampliação, melhorias e manutenção do serviços de iluminação públlica. O sistema de iluminação pública é realizado através de pontos de luz, atendendo, basicamente as áreas mais densamente povoadas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 683.000,00 683.000,000.1.08.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 0,00 200.000,00 200.000,000.1.08.0000003.3.93.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 940,00 940,000.1.08.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 883.940,00 883.940,00

Legenda:

 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Ponto de Luz (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 3100,000 883.940,00

15

452

1 22.019 AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Saneamento

Subfunção: Saneamento Básico Urbano

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Refere-se a Ações de saneamento básico (construção de fossas, filtros e sumidouros); Construção de redes e galerias pluviais.  

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.000,00 0,00 2.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 36,000 2.000,00

17

512

1 11.011 SANEAMENTO BÁSICO
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.00

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06.01Unidade:

Função: Transporte

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, MOBILIDADE DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do programa:

Manter e melhorar as via públicas municipais, realizar novas pavimentações e recuperação de trechos danificados, construir novas pontes e sistemas de drenagem, executar melhorias e limpeza das vias

pública, realizar obras de retificação, contenção de encostas e alargamentos das estradas vicinais, manter e ampliar a rede de iluminação pública, manter e ampliar os espaços públicos de lazer e circulação

das pessoas, melhorar a sinalização de transito, melhorar a mobilidade e acessibilidade ao longo das via públicas, renovar a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços

Públicos.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos tem uma área de 205Km2, população estimada de 10.000 habitantes, a maioria residindo na área rural. Possui uma extensa rede de estradas, pavimentadas e não

pavimentadas, acessos/ligações com os municípios de Biguaçu (pavimentado), São Pedro de Alcântara e Angelina não pavimentados. Para manter os acessos e estradas internas em boas condições de

trafegabilidade e segurança, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços executa manutenções e melhorias constantes. Também realizada a manutenção e limpeza dos espaços públicos, praças, canteiros

e áreas de lazer. Para executar esses serviços a Secretaria conta com 02 cargos comissionados, 02 funções gratificadas, 07 motoristas, 06 operadores de máquinas, 02 oficiais de manutenção e conservação

e 05 auxiliares de manutenção de conservação. Maquinas e Equipamentos: 06 Caçambas, 01 Caminhão com prancha para transporte das máquinas, 01 Escavadeira Hidráulica, 05 veículos pequenos

utilitários, 01 caminhão Pipa, 01 moto niveladora, 02 retro escavadeiras, 01 carregadeira, 01 minicarregadeira e 01 equipamento, minitrator.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de equipamentos rodoviários para renovação da frota de máquinas e veículos, através de convênios e recursos próprios.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 100.000,00 0,00 100.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.34.0000204.4.90.00.00.00.00.00

Total: 100.000,00 200.000,00 300.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Equipamentos (SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES) 1,000 300.000,00

26

452

1 11.008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
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Órgão: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.01Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MEIO AMBIENTE, PRESERVAR E PROTEGER

Objetivo do programa:

Promover o desenvolvimento e ordenamento do território do município por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável; Criar Estrutura Administrativa, Plano Municipal e Ações

de regulamentação e licenciamento ambiental de competência do município; Elevar a conscientização em relação a preservação do meio ambiente e práticas sustentáveis; Executar os serviços de coleta e

destinação final dos resíduos sólidos; Aumentar a área e volume da coleta seletiva e diminuir o volume/peso dos resíduos orgânicos e rejeitos; Executar as ações previstas no plano municipal de resíduos

sólidos; Realizar projetos e ações de recuperação da mata ciliar, proteção e preservação das águas em parceria com o comitê da bacia do Rio Tijucas e Biguaçu e Plano de Recursos Hídricos;

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos apesar do rico patrimônio natural não possui estrutura administrativa ou órgão especifico voltado ao planejamento e gestão das políticas públicas de meio ambiente. Para tanto é

preciso criar um setor de Meio Ambiente dentro da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de Veículo e Equipamentos para a coleta de lixo.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.1.34.0000194.4.90.00.00.00.00.00

Total: 5.000,00 200.000,00 205.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Equipamentos (SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE)

1,000 205.000,00

15

452

1 11.014 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS PARA A COLETA

DE LIXO
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Órgão: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.01Unidade:

Função: Agricultura

Subfunção: Extensão Rural

Programa:

AGRICULTURA, PRODUÇÃO COM SUSTENTABILIDADE

Objetivo do programa:

Criar e ou reestruturar o Plano Municipal de Agricultura Estimular, Aumentar a produção, área cultivada e produtividade do município; aumentar a produção da agricultura orgânica, agro ecologia e desenvolver

o empreendedorismo rural; Melhorar e ampliar a assistência técnica; Aumentar e diversificar a produção agrícola do município; Renovar e ampliar os equipamentos da patrulha agrícola do município; Apoiar e

fortalecer as ações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; Criar espaço único para atendimento aos agricultores, reunindo Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Epagri e Cidasc.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos é o maior produtor de hortaliças de Santa Catarina, caracterizado por minifúndios rurais com mais de 1500 propriedades rurais de agricultura familiar. A Secretaria de Agricultura

e Meio Ambiente precisa manter e ampliar os serviços públicos de auxílio e assistência técnica aos agricultores, visando o estimulo, aumento da produção e permanência dos agricultores nesta atividade. A

secretaria de Agricultura e Meio Ambiente conta com 02 cargos comissionados, 02 motoristas, 07 operadores de máquinas e 02 auxiliares de manutenção e conservação. Possui estrutura de atendimento, com

01 Escavadeira Hidráulica, 02 retro escavadeiras, 02 caçambas e 03 tratores agrícolas.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de novas Máquinas, Implementos e Equipamentos rodoviários e agrícolas, a fim de aumentar a produção e a produtividade dos produtores rurais. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 80.000,00 0,00 80.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 150.000,00 150.000,000.1.34.0000214.4.90.00.00.00.00.00

Total: 80.000,00 150.000,00 230.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Equipamentos (SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE)

1,000 230.000,00

20

606

1 11.012 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS

AGRÍCOLAS
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Órgão: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.00

FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.02Unidade:

Função: Urbanismo

Subfunção: Serviços Urbanos

Programa:

MEIO AMBIENTE, PRESERVAR E PROTEGER

Objetivo do programa:

Promover o desenvolvimento e ordenamento do território do município por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável; Criar Estrutura Administrativa, Plano Municipal e Ações

de regulamentação e licenciamento ambiental de competência do município; Elevar a conscientização em relação a preservação do meio ambiente e práticas sustentáveis; Executar os serviços de coleta e

destinação final dos resíduos sólidos; Aumentar a área e volume da coleta seletiva e diminuir o volume/peso dos resíduos orgânicos e rejeitos; Executar as ações previstas no plano municipal de resíduos

sólidos; Realizar projetos e ações de recuperação da mata ciliar, proteção e preservação das águas em parceria com o comitê da bacia do Rio Tijucas e Biguaçu e Plano de Recursos Hídricos;

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos apesar do rico patrimônio natural não possui estrutura administrativa ou órgão especifico voltado ao planejamento e gestão das políticas públicas de meio ambiente. Para tanto é

preciso criar um setor de Meio Ambiente dentro da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a execução dos serviços de coleta e destinação final dos resíduos sólidos com estrutura própria e terceirizada; Aumento da área e volume da coleta seletiva e diminuir o volume/peso dos resíduos orgânicos e rejeitos; Executar as ações previstas no plano municipal de resíduos sólidos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 145.000,00 0,00 145.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 15.000,00 0,00 15.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 450.000,00 0,00 450.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 10.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 620.000,00 0,00 620.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Redíduo (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE)

1800,000 620.000,00

15

452

1 22.025 SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO
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Órgão: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.00

FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 07.02Unidade:

Função: Agricultura

Subfunção: Extensão Rural

Programa:

AGRICULTURA, PRODUÇÃO COM SUSTENTABILIDADE

Objetivo do programa:

Criar e ou reestruturar o Plano Municipal de Agricultura Estimular, Aumentar a produção, área cultivada e produtividade do município; aumentar a produção da agricultura orgânica, agro ecologia e desenvolver

o empreendedorismo rural; Melhorar e ampliar a assistência técnica; Aumentar e diversificar a produção agrícola do município; Renovar e ampliar os equipamentos da patrulha agrícola do município; Apoiar e

fortalecer as ações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; Criar espaço único para atendimento aos agricultores, reunindo Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Epagri e Cidasc.

Justificativa do programa:

O município de Antônio Carlos é o maior produtor de hortaliças de Santa Catarina, caracterizado por minifúndios rurais com mais de 1500 propriedades rurais de agricultura familiar. A Secretaria de Agricultura

e Meio Ambiente precisa manter e ampliar os serviços públicos de auxílio e assistência técnica aos agricultores, visando o estimulo, aumento da produção e permanência dos agricultores nesta atividade. A

secretaria de Agricultura e Meio Ambiente conta com 02 cargos comissionados, 02 motoristas, 07 operadores de máquinas e 02 auxiliares de manutenção e conservação. Possui estrutura de atendimento, com

01 Escavadeira Hidráulica, 02 retro escavadeiras, 02 caçambas e 03 tratores agrícolas.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se as despesas com a manutenção da Secretaria de agricultura e meio ambiente; aquisição de materiais e equipamentos permanentes, assistência ao produtor rural, promoção de campanhas e eventos, consultoria e aquisição de insumos e sementes, materiais veterinários. Reestruturar os serviços de agronomia e serviços médicos veterinários oferecidos pelo município;  

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 970.000,00 0,00 970.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 150.000,00 0,00 150.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 635.000,00 0,00 635.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 1.757.000,00 0,00 1.757.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Produtor (FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE)

300,000 1.757.000,00

20

606

1 22.024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE
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Órgão: SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.00

SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.01Unidade:

Função: Comércio e Serviços

Subfunção: Promoção Comercial

Programa:

COMÉRCIO FORTE, CIDADE DESENVOLVIDA

Objetivo do programa:

Promover e custear políticas e projetos voltados para ao desenvolvimento de atividades de apoio administrativo municipalpara área da indústria e do comércio, estimulando e promovendo a economia e o

comercio local.

Justificativa do programa:

Através deste programa a prefeitura municipal fará manutencão e funcionamento de projetos desenvolvidos e fomentados pela Secretaria Municipal Esporte, Turismo, Indústria e Comércio.

II - Descrição das Ações

Promover e custear políticas e projetos voltados para ao desenvolvimento de atividades de apoio administrativo municipal para área da indústria e do comércio, estimulando e promovendo a economia e o comercio local.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 10.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 10.000,00 0,00 10.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Ações (SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE) 3,000 10.000,00

23

691

1 22.040 APOIO A INDUSTRIA E COMÉRCIO
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Órgão: SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.00

SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.01Unidade:

Função: Desporto e Lazer

Subfunção: Desporto Comunitário

Programa:

ESPORTE, LAZER, BEM ESTAR E JUVENTUDE

Objetivo do programa:

Promover o esporte e a atividade física e para todas as faixas etárias, manter a ampliar o programa esportivo municipal com a realização de treinamentos e iniciação esportiva em diversas modalidades,

promover eventos esportivos como o campeonato municipal de futebol amador, torneio de futsal, provas de ciclismo e outros esportes. Manter e ampliar os espaços públicos destinados ao esporte e lazer.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Esporte, Turismo, Indústria e Comércio que conta com 02 servidores efetivos, 02 comissionados e 06 Professores/treinadores esportivos e atende mais de

700 alunos atletas que participam das escolinhas e treinamentos esportivos.  Os objetivos propostos visam planejar, apoiar e promover ações e eventos esportivos que possibilitem à população a prática de

esportes e de atividade física. Para tanto o município dispões de espaços públicos como o ginásio de esportes, academias ao ar livre, praças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de veiculos objetivando o incentivo à prática de esportes.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 200.000,00 0,00 200.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 200.000,00 0,00 200.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Veículo (SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E

ESPORTE)

1,000 200.000,00

27

812

1 11.016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA INCENTIVO AO ESPORTE
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I - Classificação 

Órgão: SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E TURISMO 08.02Unidade:

Função: Comércio e Serviços

Subfunção: Turismo

Programa:

TURISMO E DESENSOLVIMENTO 

Objetivo do programa:

Melhorar a infra-estrutura turística do município, promover os atrativos e produtos turísticos, criação do Centro de Apoio ao Turista e Comercialização de Produtos Associados ao Turismo, organizar o

calendários de eventos do município, realizar projetos de conscientização e apoio a atividade turística, melhorar a qualidade dos produtos e serviços turísticos.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Esporte, Turismo, Indústria e Comércio, visando a organização, promoção, regulamentação, melhoria dos serviços e da infra-estrutura atividade turística no

município de Antônio Carlos.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com realização de eventos promocionais, Elaboração do Plano Municipal do Tursimo, sinalização turística e ações voltadas ao turismo, tais como Sonorização, Palco, Gerador e outros, para eventos; Produção e confecção de material promocional do município: Vídeo, Folders, Cartazes.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 52.000,00 0,00 52.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000003.3.50.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 50.000,00 0,00 50.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 104.000,00 0,00 104.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E

TURISMO )

3,000 104.000,00

23

695

1 22.027 PROMOÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES TURISTICAS DO

MUNICÍPIO
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Órgão: SECRETARIA DA IND, COM, TURISMO E ESPORTE 08.00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E TURISMO 08.02Unidade:

Função: Desporto e Lazer

Subfunção: Desporto Comunitário

Programa:

ESPORTE, LAZER, BEM ESTAR E JUVENTUDE

Objetivo do programa:

Promover o esporte e a atividade física e para todas as faixas etárias, manter a ampliar o programa esportivo municipal com a realização de treinamentos e iniciação esportiva em diversas modalidades,

promover eventos esportivos como o campeonato municipal de futebol amador, torneio de futsal, provas de ciclismo e outros esportes. Manter e ampliar os espaços públicos destinados ao esporte e lazer.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Esporte, Turismo, Indústria e Comércio que conta com 02 servidores efetivos, 02 comissionados e 06 Professores/treinadores esportivos e atende mais de

700 alunos atletas que participam das escolinhas e treinamentos esportivos.  Os objetivos propostos visam planejar, apoiar e promover ações e eventos esportivos que possibilitem à população a prática de

esportes e de atividade física. Para tanto o município dispões de espaços públicos como o ginásio de esportes, academias ao ar livre, praças.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se as despesas com manutenção da Secretaria de Esporte e do Ginásio Municipal de Esportes, tais como obras envolvendo parte elétrica, e demais rede fisica, materiais de consumo, expediente, bolas, redes, serviços de arbitragem, aquisição de trofeus e medalhas, e obras com a Manutenção do Ginásio de Esportes, construção de novas áreas de esporte e atividade física. Organização e promoção de eventos esportivos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 220.000,00 0,00 220.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 21.000,00 0,00 21.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 400.000,00 0,00 400.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 643.000,00 0,00 643.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atleta (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E

TURISMO )

750,000 643.000,00

27

812

1 22.026 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
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Órgão: ENCARGOS GERAIS 09.00

ENCARGOS GERAIS 09.01Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Serviço da Dívida Interna

Programa:

ENCARGOS GERAIS

Objetivo do programa:

Manter em dia o pagamento dos compromissos de dívida com INSS, novos, contribuição ao Pasep e as entidades municipalistas.

Contar com o apoio das entidades municipalistas na defesa dos interesses de ANTÔNIO CARLOS.

Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.

Justificativa do programa:

Neste programa estão globalizadas as despesas, que por sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como dívidas confessadas ao INSS e

outras, contribuição ao PASEP e contribuição às entidades municipalistas.

O Município parcelou em 2001 um débito apurado pelo INSS a partir de 1991.

A contribuição ao PASEP tem como base as receitas correntes e as receitas de capital transferidas efetivamente arrecadadas pelo Município.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao pagamento de parcelamento de dívidas e financiamentos, são eles: INSS, BRDE, FGTS e FINISA.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 300.000,00 0,00 300.000,000.1.00.0000003.2.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 727.100,00 0,00 727.100,000.1.00.0000004.6.90.00.00.00.00.00

Total: 1.027.100,00 0,00 1.027.100,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Contrato (ENCARGOS GERAIS) 4,000 1.027.100,00

28

843

1 30.003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 50/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0014

0.1.00

I - Classificação 

Órgão: ENCARGOS GERAIS 09.00

ENCARGOS GERAIS 09.01Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Outras Transferências

Programa:

ENCARGOS GERAIS

Objetivo do programa:

Manter em dia o pagamento dos compromissos de dívida com INSS, novos, contribuição ao Pasep e as entidades municipalistas.

Contar com o apoio das entidades municipalistas na defesa dos interesses de ANTÔNIO CARLOS.

Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.

Justificativa do programa:

Neste programa estão globalizadas as despesas, que por sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como dívidas confessadas ao INSS e

outras, contribuição ao PASEP e contribuição às entidades municipalistas.

O Município parcelou em 2001 um débito apurado pelo INSS a partir de 1991.

A contribuição ao PASEP tem como base as receitas correntes e as receitas de capital transferidas efetivamente arrecadadas pelo Município.

II - Descrição das Ações

O município é associado à confederação nacional de municípios, a Federação Catarinense de Municípios e a associação microregional de municípios, entidades municipalistas que prestam assessoria técnica ao município e defendem os interesses do municipalismo.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 145.000,00 0,00 145.000,000.1.00.0000003.3.50.00.00.00.00.00

Total: 145.000,00 0,00 145.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Entidade Beneficiada (ENCARGOS GERAIS) 3,000 145.000,00

28

845

1 30.005 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS
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I - Classificação 

Órgão: ENCARGOS GERAIS 09.00

ENCARGOS GERAIS 09.01Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Outras Transferências

Programa:

ENCARGOS GERAIS

Objetivo do programa:

Manter em dia o pagamento dos compromissos de dívida com INSS, novos, contribuição ao Pasep e as entidades municipalistas.

Contar com o apoio das entidades municipalistas na defesa dos interesses de ANTÔNIO CARLOS.

Constituir um fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão aos seus dependentes.

Justificativa do programa:

Neste programa estão globalizadas as despesas, que por sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como dívidas confessadas ao INSS e

outras, contribuição ao PASEP e contribuição às entidades municipalistas.

O Município parcelou em 2001 um débito apurado pelo INSS a partir de 1991.

A contribuição ao PASEP tem como base as receitas correntes e as receitas de capital transferidas efetivamente arrecadadas pelo Município.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a contribuição ao PASEP. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 380.000,00 0,00 380.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 500,00 500,000.1.07.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Total: 380.000,00 500,00 380.500,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Beneficiários (ENCARGOS GERAIS) 280,000 380.500,00

28

845

1 30.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
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Órgão: SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO 10.00

SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO 10.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Planejamento e Orçamento

Programa:

PLANEJANDO  ANTÔNIO CARLOS PARA O FUTURO

Objetivo do programa:

Planejar o crescimento ordenado e sustentável do município de Antônio Carlos, com a elaboração de estudos, planos e projetos, execução de ações de conscientização e fiscalização para cumprimento das

normas vigentes. Difundir e aprimorar as informações referentes a Defesa Civil, planejamento urbano,  legislação Municipal, Estadual e Federal em relação ao uso e ocupação do solo. Promover e fiscalizar a

organização do crescimento da cidade, com a revisão do Plano Diretor, atualização do cadastro de terrenos, construções e loteamentos. Fiscalizar e inibir loteamentos e construções clandestinas. Elaborar

estudos, planos e projetos que promovam a acessibilidade, mobilidade, criação de áreas de lazer e desenvolvimento econômico e social no município. Em parceria com os demais órgãos da administração

municipal, planejar, acompanhar e fiscalizar também as obras executadas pelo município.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Planejamento, que conta com 03 servidores efetivos, 02 comissionados e 01 estagiário. Os objetivos propostos visam planejar, promover, fiscalizar e

acompanhar o desenvolvimento sustentável do município de Antônio Carlos, com o aprimoramento da estrutura física, de recursos humanos e de serviços prestados pela Secretaria de Municipal de

Planejamento.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se as despesas com a manutenção da secretaria de planejamento, aquisição de equipamentos permanentes, materiais de consumo, assessoria para revisão do plano diretor, atualização do sistema de geoprocessamento, contratação de projetos de engenharia e consultoria de projetos. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 345.000,00 0,00 345.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 34.000,00 0,00 34.000,000.1.00.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 75.000,00 0,00 75.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 459.000,00 0,00 459.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (SECRETARIA DE PLANEJ. E

DESENVOLVIMENTO)

3,000 459.000,00

4

121

1 22.028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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Órgão: SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO 10.00

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 10.02Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Defesa Civil

Programa:

PLANEJANDO  ANTÔNIO CARLOS PARA O FUTURO

Objetivo do programa:

Planejar o crescimento ordenado e sustentável do município de Antônio Carlos, com a elaboração de estudos, planos e projetos, execução de ações de conscientização e fiscalização para cumprimento das

normas vigentes. Difundir e aprimorar as informações referentes a Defesa Civil, planejamento urbano,  legislação Municipal, Estadual e Federal em relação ao uso e ocupação do solo. Promover e fiscalizar a

organização do crescimento da cidade, com a revisão do Plano Diretor, atualização do cadastro de terrenos, construções e loteamentos. Fiscalizar e inibir loteamentos e construções clandestinas. Elaborar

estudos, planos e projetos que promovam a acessibilidade, mobilidade, criação de áreas de lazer e desenvolvimento econômico e social no município. Em parceria com os demais órgãos da administração

municipal, planejar, acompanhar e fiscalizar também as obras executadas pelo município.

Justificativa do programa:

Este programa será executado pela Secretaria de Planejamento, que conta com 03 servidores efetivos, 02 comissionados e 01 estagiário. Os objetivos propostos visam planejar, promover, fiscalizar e

acompanhar o desenvolvimento sustentável do município de Antônio Carlos, com o aprimoramento da estrutura física, de recursos humanos e de serviços prestados pela Secretaria de Municipal de

Planejamento.

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com laudos periciais, aquisição e manutenção de equipamentos permanentes, aquisição de veículos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,000.1.00.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 2.000,00 0,00 2.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Ações (FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL) 3,000 2.000,00

4

182

1 22.029 DEFESA CIVIL
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Execução das ações e serviços públicos de saúde de assistência farmacêutica básica.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 400.000,00 400.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 50.000,00 50.000,000.2.38.0000573.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 46.100,00 46.100,000.2.67.0000613.3.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 496.100,00 496.100,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

 - Transferências SUS - Estado

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 46150,000 496.100,00

10

301

1 22.034 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a execução de ações e serviços públicos de saúde bucal.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 320.000,00 320.000,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 22.300,00 22.300,000.2.38.0000533.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 67.000,00 67.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 27.700,00 27.700,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 438.000,00 438.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 8475,000 438.000,00
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a execução das ações e serviços públicos de saúde do agente comunitário de saúde que realiza atividade de prevenção de doenças e promoção da saúde.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 353.400,00 353.400,000.2.38.0000513.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 70.000,00 70.000,000.2.38.0001903.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 45.000,00 45.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 589.400,00 589.400,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 31329,000 589.400,00
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a execução de ações e serviços públicos de saúde da família, saúde do homem, saúde do trabalhador, saúde do idoso, saúde mental, saúde da criança, adolescente e jovem, educação permanente em saúde, política nacional de humanização, programa saúde escolar, implantação controle e avaliação.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 900.000,00 900.000,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 77.700,00 77.700,000.2.38.0001863.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 515.000,00 515.000,000.2.38.0001893.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 190.000,00 190.000,000.2.38.0001903.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 290.000,00 290.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 61.200,00 61.200,000.2.38.0001783.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 39.500,00 39.500,000.2.67.0000593.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 134.000,00 134.000,000.2.67.0000583.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 2.312.400,00 2.312.400,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

 - Transferências SUS - Estado

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 17625,000 2.312.400,00
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I - Classificação 

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a despesas com a manutenção da unidade de saúde, tais como aquisição de materias de consumo, expediente, materiais permanentes, assim como a realização de serviços públicos de saúde, aprovadas pelo Conselho Municipal e em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde. Manutenção do Conselho municipal de saúde do município. CIS/Granfpolis

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 2.555.314,00 2.555.314,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 375.000,00 375.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Transferencias a Municipios 0,00 1.000,00 1.000,000.1.02.0000003.3.40.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.687.700,00 1.687.700,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.2.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 135.000,00 135.000,000.2.38.0000563.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 4.784.014,00 4.784.014,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Recursos Impostos p/ Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 81000,000 4.784.014,00
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a aquisição de veículos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 190.000,00 190.000,000.2.33.0000644.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 195.000,00 195.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências de Convênios - União/Saúde

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Veículo (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 1,000 195.000,00
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Atenção Básica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a Ampliação e reforma da unidade de saúde na sede do Município. Ampliar, reorganizar e humanizar a estrutura física e realizar obras de urbanização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde;

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 200.000,00 200.000,000.2.33.0000644.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 220.000,00 220.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências de Convênios - União/Saúde

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Obra Executada (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 1,000 220.000,00

10
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Vigilância Sanitária

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do setor de vigilância sanitária e fiscalização do cumprimento das leis e normas sobre vigilância sanitária

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 28.000,00 28.000,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 40.000,00 40.000,000.2.06.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 12.000,00 12.000,000.2.38.0000623.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 10.000,00 10.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 5.000,00 5.000,000.2.06.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 15.700,00 15.700,000.2.06.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 2.000,00 2.000,000.2.06.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 122.700,00 122.700,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 1140,000 122.700,00
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Saúde

Subfunção: Vigilância Epidemiológica

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se a manutenção do setor de vigilância sanitária e fiscalização do cumprimento das leis e normas sobre vigilância epidemiológica.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 31.400,00 31.400,000.1.02.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 18.600,00 18.600,000.2.38.0000633.1.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 0,00 9.000,00 9.000,000.1.02.0000003.1.91.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,000.1.02.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 22.400,00 22.400,000.2.38.0000633.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.1.02.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 87.400,00 87.400,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Atendimento (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 714,000 87.400,00
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Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.01Unidade:

Função: Encargos Especiais

Subfunção: Serviço da Dívida Interna

Programa:

SAÚDE, PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo do programa:

Reestruturar, melhorar, qualificar e humanizar os serviços públicos de saúde oferecidos pelo município, aumentar a oferta de serviços, exames e medicamentos disponibilizados pelo município, reorganizar a

estrutura física, administrativa, emergência e unidade básica de saúde; realizar obras de urbanização, acessibilidade e sinalização no entorno dos prédios da Secretaria de Saúde; oferecer qualificação

continuada os servidores da Saúde.

Justificativa do programa:

Para execução do programa, ações e serviços públicos de saúde oferecidos o município possui 01 Unidade Básica de Saúde para atendimento de demanda espontânea.Sua estrutura física é constituída por

farmácia, recepção, sala de curativo, sala de nebulização, de medicação, expurgo, sala de observação, de pequenas cirurgias, de enfermagem, salas de triagem e consultórios médicos. Conta com quatro

médicos clínicos gerais, 20 horas e um de 40 horas, também 1 pediatra. Três enfermeiras. No quadro de enfermagem, essa unidade conta com 4 técnicas de enfermagem, ainda possui dois profissionais de

serviços gerais, um auxiliar administrativo e um motorista. Ao lado, está instalada 01 unidade administrativa. Nessa unidade são executados os serviços de regulação, transporte de pacientes, autorizações de

internações, setor de Vigilância Sanitária e toda a parte de gestão administrativa da secretaria municipal de saúde. Sua estrutura física possui dois pisos, bem distribuídos. Dispõe de uma ampla recepção e

quatro salas para os serviços de regulação, frota de carros, setor de compras e consultório dentário. No térreo também abrange  o almoxarifado, lavanderia e copa. No piso superior estão situadas 9 salas onde

são realizados os serviços de RH, conselho municipal de saúde, estoque Assistência Social, estoque medicamento controlado, sistemas de informação, Vigilância Sanitária, Assistência Social e gestor. No piso

superior também está localizado o auditório onde são realizadas capacitações, re

II - Descrição das Ações

Esta ação refere-se ao pagamento de dívidas e financiamentos perante órgãos Federais/Estaduais, Eventuais dívidas como INSS, FGTS, precatórios...

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 11.000,00 11.000,000.1.02.0000003.2.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 243.000,00 243.000,000.1.02.0000004.6.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 254.000,00 254.000,00

Legenda:

 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Contrato (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) 1,000 254.000,00

28
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1 30.010 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SAÚDE



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 65/69

Data: 11/11/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

0013

0.2.75

I - Classificação 

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.01Unidade:

Função: Administração

Subfunção: Administração Geral

Programa:

GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo do programa:

Proporcionar o pagamento de aposentadorias e pensões, com segurança e confiabilidade para os atuais e futuros beneficiários.

Justificativa do programa:

O RPPS tem por finalidade máxima assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição e falecimento. A organização

do Instituto compõe-se de Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria-executiva. O quadro de pessoal é composto de 01 diretor executivo, 01 tesoureiro e 01 contador.

II - Descrição das Ações

Esta ação visa atender os gastos com a manutenção e serviços do instituto e garantir o funcionamento das atividades administrativas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 0,00 30.000,00 30.000,000.2.75.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 310.000,00 310.000,000.2.75.0000003.3.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,000.2.75.0000004.4.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 341.000,00 341.000,00

Legenda:

 - Taxa de Administração - RPPS

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Servidor (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV.

ANTONIO CARLOS)

280,000 341.000,00

4
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1 22.037 ADMINISTRAÇÃO DO IPREANCARLOS
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Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.01Unidade:

Função: Previdência Social

Subfunção: Previdência do Regime Estatutário

Programa:

GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo do programa:

Proporcionar o pagamento de aposentadorias e pensões, com segurança e confiabilidade para os atuais e futuros beneficiários.

Justificativa do programa:

O RPPS tem por finalidade máxima assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição e falecimento. A organização

do Instituto compõe-se de Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria-executiva. O quadro de pessoal é composto de 01 diretor executivo, 01 tesoureiro e 01 contador.

II - Descrição das Ações

Visa à manutenção das atividades, nos termos da legislação vigente, ao que se refere às despesas previdenciárias com aposentados e pensionistas a cargo do tesouro municipal.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 310.000,00 0,00 310.000,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Total: 310.000,00 0,00 310.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Beneficiários (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV.

ANTONIO CARLOS)

11,000 310.000,00

9
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1 30.007 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOURO
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Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS 13.01Unidade:

Função: Previdência Social

Subfunção: Previdência do Regime Estatutário

Programa:

GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo do programa:

Proporcionar o pagamento de aposentadorias e pensões, com segurança e confiabilidade para os atuais e futuros beneficiários.

Justificativa do programa:

O RPPS tem por finalidade máxima assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição e falecimento. A organização

do Instituto compõe-se de Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria-executiva. O quadro de pessoal é composto de 01 diretor executivo, 01 tesoureiro e 01 contador.

II - Descrição das Ações

Visa à manutenção das atividades, nos termos da legislação vigente, ao que se refere às despesas previdenciárias com aposentados e pensionistas do instituto.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

Aplicacoes Diretas 14.300,00 0,00 14.300,000.1.00.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Aplicacoes Diretas 0,00 3.500.000,00 3.500.000,000.2.03.0000003.1.90.00.00.00.00.00

Total: 14.300,00 3.500.000,00 3.514.300,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Beneficiários (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV.

ANTONIO CARLOS)

70,000 3.514.300,00

9
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Órgão: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 95.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 95.01Unidade:

Função: Reserva de Contingência

Subfunção: Reserva de Contingência

Programa:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo do programa:

Preservar o equilíbrio de caixa e atender ao princípio da flexibilidade do planejamento orçamentário.

Evidenciar o superávit orçamentário do Instituto de Previdência na sua função de acumular recursos para pagar os inativos e pensionistas.

Justificativa do programa:

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 4°, § 3° e 5°, inciso III, estabelece a obrigatoriedade da reserva de recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e

eventos fiscais imprevistos de forma a preservar o equilíbrio de caixa caso esses riscos ocorram.

II - Descrição das Ações

Atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

RESERVA DE CONTINGENCIA 30.000,00 30.000,000.1.00.0000009.9.90.00.00.00.00.00

Total: 30.000,00 30.000,00

Legenda:

 - Recursos Próprios

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (RESERVA DE CONTINGÊNCIA) 1,000 30.000,00

99

999

1 30.009 RESERVA DE CONTINGÊCIA PREFEITURA
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Órgão: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 98.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 98.01Unidade:

Função: Reserva de Contingência

Subfunção: Reserva Legal

Programa:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo do programa:

Preservar o equilíbrio de caixa e atender ao princípio da flexibilidade do planejamento orçamentário.

Evidenciar o superávit orçamentário do Instituto de Previdência na sua função de acumular recursos para pagar os inativos e pensionistas.

Justificativa do programa:

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 4°, § 3° e 5°, inciso III, estabelece a obrigatoriedade da reserva de recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e

eventos fiscais imprevistos de forma a preservar o equilíbrio de caixa caso esses riscos ocorram.

II - Descrição das Ações

Constituição de um fundo para pagamento dos proventos de aposentadoria e pensão dos servidores públicos municipais.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Vinculados TotalOrdinários

RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 2.066.300,000.2.03.0000009.9.90.00.00.00.00.00

RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 1.024.000,000.2.05.0000009.9.90.00.00.00.00.00

Total: 0,00 3.090.300,00

Legenda:

 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

 - Aporte para Deficit Atuarial

Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

Diversos (RESERVA DE CONTINGÊNCIA) 1,000 3.090.300,00

99

997

1 30.008 RESERVA DE CONTINGÊNCIA INSTITUTO


