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Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária
para o exercício de 2019 e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. l - O Orçamento do Município de CAETITÉ, relativo ao exercício de 2019.
será elaborado e executado segundo as diretrizes, objetivos, prioridades e
metas estabelecidas nos termos da presente Lei, em cumprimento ao disposto
no art. 165. § 20, da Constituição Federal e art. 41. da Lei Complementar
No.101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Lei Orgânica do Município,
compreendendo:
- As prioridades e metas da administração pública municipal:
II - A estrutura e organização dos orçamentos:
III -As diretrizes para a elaboração e execução do orçamento e suas
alterações:
IV - As disposições relativas às despesas com pessoal e encargos
sociais:
V - As disposições relativas à arrecadação e alterações na legislação
tributária do Município:
VI - As disposições do Regime de Gestão Fisca Responsável:
VII - As disposições gerais.
Parágrafo Único - Integram esta Lei os seguintes anexos:
- Anexo de Prioridades e Metas:
II - Anexo de Metas Fiscais composto de:
a - Demonstrativo de Metas anuais.
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b - avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício
anterior;
c - demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as
fixadas nos três exercícios anteriores;
d - evolução do patrimônio líquido nos últimos três exercícios;
e - origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de
ativos;
f - receitas e despesas previdenciárias do regime próprio de
Previdência Social - RPPS
g - Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de
receita;
h - Demonstrativo da margem de expansão das despesas
obrigatórias de caráter continuado:
III - Anexo de Riscos Fiscais contendo Demonstrativo de Riscos Fiscais
e Providências.
CAPÍTULO 1
PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2°. - Em conformidade com o disposto no art. 165, § 20. da Constituição,
as metas para o exercício financeiro de 2019 são as constantes no Anexo de
Metas que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de
recursos na lei orçamentária de 2019 e na sua execução, não se constituindo,
todavia, em limite à programação das despesas;
§ 1°.- Integra esta Lei também o Anexo de Metas Fiscais, elaborado conforme
orientações constantes do manual aprovado pela Portaria STN No. 471 de
31.08.04.
§ 21.- o Município define como meta fiscal o valor que se pretende atingir, no
exercício orçamentário e nos dois seguintes, a título de receitas, despesas,
montante da dívida pública e resultados nominal e primário, este representando
o valor que se espera destinar ao pagamento de juros e do principal da dívida.
§ 31.- Terão prioridade sobre as ações de expansão: o pagamento do serviço
da dívida, as despesas com pessoal e encargos sociais e a manutenção das
atividades.
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§ 40... Acompanha esta Lei, relação das ações que constituem despesas
obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos
do art. 90, § 21. da Lei Complementar No, 101 de 2000, sendo facultado a
inclusão de novas ações.
§ 50

- As prioridades e metas de que trata o caput poderão ser alteradas no
Projeto de Lei Orçamentária para 2019, caso ocorra a necessidade de ajustes
nas diretrizes estratégicas do Governo do Município.
Art. 30. - As prioridades para o exercício financeiro de 2019 serão as
seguintes:
- desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da
qualidade de vida da população do Município, especialmente dos seus
segmentos mais carentes, e para redução das desigualdades e
disparidades sociais;
II - a ampliação e modernização da infraestrutura econômica,
reestruturação e modernização da base produtiva do Município;
lii - a promcção do desenvolvimento voltado à consolidação e
ampliação da capacidade produtiva e à conciliação entre a eficiência
econômica e a conservação:
IV - o desenvolvimento de uma política ambiental centrada na utilização
dos recursos naturais regionais:
V - o desenvolvimento institucional mediante a modernização,
reorganização da Estrutura Administrativa e o fortalecimento das
instituições púb'icas municipais com vistas à melhoria da prestação dos
serviços públicos:
VI - desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da receita,
com ênfase no recadastramento dos imóveis, e a administração e
execução da Dívida Ativa, investindo também, no aperfeiçoamento,
informatização, qualificação da estrutura da administração na ação
educativa sobre o papel do contribuinte-cidadão:
VII - consolidação do equilíbrio fiscal, através do controle das despesas,
sem prejuízo da prestação dos serviços públicos ao cidadão:
VIII - ampliação da capacidade de investimento do Município, através
das parcerias com os segmentos econômicos da cidade e de outras
esferas do governo, de negociação e ampliação do perfil da divida
municipal, e adoção de medidas de combate à inadimplência, à
sonegação e à evasão de receitas:
IX - ampliação e melhoria da qualidade dos serviços prestados à
população;
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CAPITULO II
A ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS.
Art. 41. - Para efeito desta Lei, entende-se por:
- Função - o maior nível de agregação das diversas áreas que competem ao
setor público municipal:
II - Subfunção - representa uma partição ou detalhamento da função, visando
agregar determinado subconjunto do setor público;
III - Programa - instrumento de organização da ação governamental visando à
concretização dos ob;etivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores
estabelecidos no plano plurianual:

IV - Atividade - um instrumento de programação para alcançar o objetivo de
um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo
contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à
manutenção da ação de governo:
V - Projeto - um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo. das
quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da
ação de governo:
VI - Operação especial - as despesas que não contribuem para a
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não
geram contraprestação direta sobre a forma de bens e serviços;
VII - Categoria de programação - a identificação da despesa
compreendendo a sua classificação em termos de funções, subfunções,
programas, projetos, atividades e operações especiais:
VUI - Órgão - Secretaria ou Entidade desse mesmo grau, integrante da
estrutura Organizacional Administrativa do Município, aos quais estão
vinculadas as respectivas Unidades Orçamentárias:
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IX - Transposição - realocação dos recursos orçamentários no
âmbito dos programas de trabalho, dentro do mesmo órgão:
X - Remanejamento - realocação das atividades, inclusive dos respectivos
programas de trabalho, recursos físicos e orçamentários para outros órgãos;
Xl - Transferência - o deslocamento das categorias econômicas de despesa
dentro de um mesmo órgão e mesmo programa de trabalho;
XII - Reserva de contingência - a dotação global sem destinação especifica a
órgão, unidade orçamentária, programa, categoria de programação ou grupo
de despesa. que será utilizada como fonte para atendimento de passivos
contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos;
XIII - Passivos contingentes - questões pendentes de decisão judicial que
podem determinar um aumento da dívida pública, se julgadas procedentes
ocasionará impacto sobre a política fiscal, a exemplo de ações trabalhistas e
tributárias; finanças e avais concedidos por empréstimos: garantias concedidas
em operações de crédro, e ouros riscos fiscais imprevistos;
XIV - Créditos adicionais - as autorizações de despesas não computadas ou
insuficientemente dotadas que modifiquem o valor original da Lei de
Orçamento:
XV - Crédito adicional suplementar - as autorizações de despesas
destinadas a reforçar projetos ou atividades existentes na Lei Orçamentária,
que modifiquem o valor global dos mesmos:
XVI - Crédito adicional especial - as autorizações de despesas, mediante Lei
específica, destinadas à criação de novos projetos ou atividades não
contempladas na Lei Orçamentária:
XVII - Crédito adicional extraordinário - as autorizações de despesas
mediante decreto do Poder Executivo e posterior comunicação ao Legislativo,
destinadas a atender necessidades imprevisíveis e urgentes em caso de
guerra, comoção interna ou calamidade pública;
XVIII - Unidade orçamentária - consiste em cada um dos órgãos,
Secretarias, Entidades, unidades ou Fundos da Administração pública
Municipal, direta ou indireta, para qual a Lei Orçamentária consigna dotações
Orçamentárias específicas;
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XIX - Unidade gestora - Unidade Orçamentária ou
Administrativa investia de competência e poder de gerir recursos
orçamentários e financeiros, próprios ou decorrentes de descentralização;
XX - Quadro de detalhamento da despesa (QDD) - instrumento que detalha,
operacionalmente, os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária
Anual, especificando a Categoria Econômica, o Grupo de Despesa e o
elemento de Despesa constituindo-se em instrumento de execução
orçamentária e gerência;
XXI - Alteração do detalhamento da despesa - a inclusão ou reforço de
dotações de elementos, dentro do mesmo projeto, atividade, categoria
econômica e grupo de despesa. que não caracterizam como créditos
s u piem e nta res;
§ 10 . Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus
objetivos, sob a forma de atividades e projetos, especificando os respectivos
valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela
realização da ação.
§ 2°. As atividades e projetos serão desdobrados em subtítulos, especialmente
para especificar sua localização física integral ou parcial, não podendo haver
alteração das respectivas finalidades.
§ 30. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a
subfunção às quais se vinculam.
§ 40. As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no
projeto de lei orçamentária por programas, atividades e projetos, e respectivos
subtítulos com indicação de suas metas físicas.
Art. 51. - Os Orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a
programação da despesa dos órgãos do município, suas autarquias, fundos.
órgãos da administração direta e fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público.
§ 11.- O Município aplicará, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita
resultante de impostos e transferências oriundas de impostos incluídos dos
recursos proveniente do FUNDEB na manutenção e desenvolvimento do
ensino, conforme dispõe a Constituição Federal no seu artigo 212.
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§ 2°. - a aplicação e a prestação de contas do Fundo de
manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
profissionais da Educação - FUNDEB, observarão as normas contidas na Lei
11.494/2007.
Art. 6°. - Para efeito desta lei, entendem-se como despesas de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica pública aqueles recursos empregados
na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais da educação, na
aquisição de material didático e no transporte escolar, bem como os utilizados
em ações relacionadas à aquisição, manutenção e ao funcionamento das
instalações e dos equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de
bens e serviços, dentre outras despesas.
Art. 70. - A Prefeitura manterá junto a uma instituição financeira oficial conta
bancária, única e especifica, denominada de Manutenção e Desenvolvimento
do ensino - MDE.
Art. 8°. - Os recursos do MDE inclusive aqueles oriundos dos rendimentos de
aplicações financeiras, deverão ser aplicados pelo município no exercício
financeiro em que lhes forem creditados. exclusivamente no âmbito de sua
atuação prioritária, conforme estabelecido no art. 211. § 21. da CRB, ficando
vedada a sua utilização:
- No financiamento de despesas não consideradas como de
manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, de acordo
com o art. 71 da Lei no. 9394/96.
II - como garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas ou
externas, contraídas pelo município, que não se destinem ao
financiamento de projetos, ações ou programas considerados como
ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação
básica pública.
Parágrafo único - Não será admitida a movimentação na conta única e
específica do MDE de recursos estranhos aqueles previstos na legislação
pertinente.
Art. 90• - Os recursos do FUNDEB, inclusive aqueles originários de
complementação da união, serão utilizados pelo município no exercício
financeiro em que lhe forem creditados, em ações consideradas como de
manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública.
conforme disposto no art. 70 da Lei No. 9.394/96.

Estado ta Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ
GABINETE DO PREFEITO
Parágrafo único - Até 5% (cinco por cento) dos recursos
mencionados no captif deste artigo poderão ser aplicados no primeiro trimestre
do exercício subsequente aquele em que se deu o crédito, mediante abertura
de crédito adicional, vedado pagamento de despesa de exercício anterior DEA.
Art. 10 - É obrigatória a aplicação de, no mínimo 600/o (sessenta por cento) das
receitas provenientes do Fundo, incluído a complementação da união, quando
for o caso, na remuneração dos profissionais do magistério da Educação
Básica em efetivo exeicício na rede pública, aí se incluindo os encargos sociais
decorrentes dessa remuneração.
Art. 11 - Os recursos da conta única e específica do FUNDEB somente
poderão ser utilizados nas finalidades previstas em lei.
Parágrafo único - a oontabilização dos recursos do FUNDEB obedecerá às
normas expedidas em portarias especificas da Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 12 - Para efeito da apuração do valor aplicado na manutenção e
desenvolvimento da educação básica pública serão consideradas as despesas
pagas e liquidadas até 31 de dezembro de cada exercício, inscritas em restos a
pagar, desde que respaldadas em correspondente saldo financeiro.
Parágrafo único - As despesas liquidadas a que se refere o caput deste artigo
deverão ser pagas com recursos provenientes:
- da conta única e específica do MDE:
li - da conta bancária, única e especifica do FUNDEB.
Art. 13 - O orçamento da seguridade social abrangerá os recursos e as
programações destinadas aos órgãos e entidades da Administração direta e
indireta do município, inclusive seus fundos e fundações, para atender às
ações de saúde, previdência e assistência social.
§ 1°.- O Município aplicará, no mínimo 15% (quinze por cento) da receita
resultante de impostos a que se refere o art. 156. e dcs recursos de que tratam
o artigo 158 e alínea h do Inciso 1 e § 31., ambos do art, 159 da Constituição
Federal, em ações e serviços públicos de saúde, conforme disposto no inciso
III do art. 70 da Emenda Constitucional No. 29 de 13 de setembro de 2000.
§ 20. - A base de cálculo para a apuração do valor mínimo definido no § 10. a
ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde conforme estabelecido nos
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incisos do Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT da constituição Federal, é somatório:
- do total das receitas de impostos municipais:
II - do total das receitas de transferências recebidas da União (FPM,
ITR, ICMS exportação):
III - das receitas de transferências do Estado (ICMS, lPl, IPVA);
IV - de outras receitas correntes (Receita da divida ativa tributária de
impostos, multas e juros de mora e correção monetária sobre a dívida
ativa de impostos).
Art. 14 - Consideram despesas com ações e serviços públicos de saúde
aquelas de custeio e capital, financiadas pelo Município, relacionadas a
programas finalísticos e de apoio que atendam simultaneamente, aos princípios
do art. 71. da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990.
Parágrafo Único - Além de atender aos critérios estabelecidos neste artigo, as
despesas com ações e serviços de saúde, realizados pelo Município deverão
ser financiadas com recursos alocados por meio dos respectivos Fundos de
Saúde, nos termos do art. 77 §31. do ADCT.
Art. 15 - A aplicação em ações e serviços públicos de saúde será apurada
pelo Tribunal de Contas dos Municípios mediante exame dos processos de
pagamento encaminhados mensalmente pelo Gestor, devendo os mesmos
encontrar-se necessariamente, cadastrados no sistema Integrado de Gestão e
Auditoria - SIGA, os dados e informações da gestão pública municipal.
Parágrafo único - os processos dos restos a pagar liquidados no exercício em
análise, deverão ser encaminhadas ao eTCM, juntamente com a
documentação de dezembro.
Art. 16 - Para efeito da apuração do valor aplicado em ações e serviços
públicos de saúde, serão consideradas pelo TCM as despesas efetivamente
pagas e liquidadas até 31 de dezembro de cada exercício, inscritas em restos a
pagar, desde que respaldadas em correspondente saldo financeiro.
Art. 17 - Os recursos aplicados através do Fundo municipal de Saúde serão
acompanhados e fiscalizados pelo conselho municipal de Saúde que emitirá
parecer a ser enviado ao eTCM juntamente com apresentação de contas anual.
Art. 18 - Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa
por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu
menor nível, com suas respectivas dotações. especificando a esfera

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ
GABINETE DO PREFEITO
orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de recursos, o
identificador de uso, e os grupos de despesa conforme a seguir discriminados:
- pessoal e encargos sociais
II - juros e encargos da dívida
III - outras despesas correntes
IV - sentenças judiciais
V - investimentos
VI - inversões firanceiras
VII - amortização da dívida
VIII -outras despesas de capital
Parágrafo único - As unidades orçamentárias serão agrupadas em órgãos
orçamentários, entendidos como sendo o de maior nível da classificação
institucional.
Art. 19 - As metas físicas serão indicadas em nível de subtítulo e agregadas
segundo os respectivos projetos e atividades e constarão do demonstrativo
desta Lei.
Art. 20 - Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a
programação dos Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos,
autarquias, e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Art. 21 - O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao
Poder Legislativo e a respectiva lei serão constituídos de:
- Mensagem,
II - texto da lei;
III - quadros orçamentários consolidados:
IV- quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias
econômicas, na forma do Anexo 01 da lei No. 4.320/64.
V- anexos da receita, despesa e quadro demonstrativos previstos nos
artigos 20 a 22. lii e IV da Lei 4.320/64.
VI - anexos dos orçamentas fiscal e da seguridade social, discriminando
a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
VII - programação, no orçamento Fiscal, destinada à manutenção e
desenvolvimento do ensino conforme Lei federal 9.424/96
VIII - programação do orçamento fiscal dos recursos destinados as
ações de saúde.
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Parágrafo único - Os quadros orçamentários a que se refere o
inciso III deste artigo, serão apresentados conforme disposto no art. 22, inciso
III, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 22 - Para efeito do disposto no artigo anterior, o Poder Legislativo
encaminhará ao Setor de Planejamento e de Orçamento, até 31 de julho de
2018, sua respectiva proposta orçamentária, observados os parâmetros e
diretrizes estabelecidas nesta Lei, para fins de consolidação ao projeto de lei
orçamentária
Art. 23 - Sancionada e promulgada a Lei Orçamentária, serão aprovados e
publicados os Quadros de Detalhamento da Despesa QDD'S, relativos aos
programas de trabalhos integrantes da Lei Orçamentária Anual.
Parágrafo Primeiro - Os quadros de Detalhamentos de Despesa deverão
discriminar por elemento, os grupos de despesas aprovados por cada categoria
de despesa:
Parágrafo Segundo
Os Quadros de Detalhamentos de Despesas serão
aprovados no âmbito do Poder Executivo pelo Prefeito e no âmbito do Poder
Legislativo pelo Presidente da Câmara de Vereadores.
Parágrafo Terceiro - Os Quadros de detalhamentos podem ser alterados por
meio de decreto, no decurso do exercício financeiro, para atender às
necessidades de execução orçamentária, respeitados sempre, os valores dos
respectivos grupos de despesa em cada Projeto/Atividade estabelecidos na lei
orçamentária ou em créditos suplementares regularmente abertos.

CAPITULO III
AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO E
SUAS ALTERAÇÕES
Das Diretrizes Gerais

Art. 24 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a
alocação dos recursos na Lei Orçamentária de 2019 e em créditos adicionais, e
a respectiva execução, deverão propiciar o controle aos valores transferidos e
dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo,
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Parágrafo único - O controle de custos de que trata o caput será
orientado para o estabelecimento da relação entre a despesa pública e o
resultado obtido, de forma a priorizar a análise da eficiência na alocação dos
recursos, permitindo o acompanhamento das gestões orçamentária, financeira
e patrimonial.
Art. 25 - O Orçamento municipal compreenderá as receitas e despesas
abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta ou indireta
bem corno os fundos e fundações instituídos, mantidos pelo município, de
modo a evidenciar as ações e diretrizes do governo, obedecidos na sua
elaboração os princípios de anualidade, universalidade e unidade.
Art. 26 - O Orçamento será elaborado de forma que haja equilíbrio entre a
Receita prevista e a Despesa fixada.
Art. 27 - O Poder Executivo, até 30 dias antes da apresentação da proposta
orçamentária, colocar à disposição dos outros poderes e Ministério Público, a
previsão da receita, após revisão da metodologia de cálculo para o exercício
financeiro de 2019.
Art. 28 - O Total da despesa do Poder Legislativo Municipal obedecerá o limite
de 7% (sete por cento) da Receita Tributária e das transferências previstas no
parágrafo 50 no artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da CF e artigo 20. da
Emenda Constitucional N° 58 de 23 de setembro de 2009.
Art. 29 - Na Lei do orçamento anual constarão as seguintes autorizações:
1 - abertura de créditos suplementares até o limite nela definido;
II- realização em qualquer mês do exercício, operação de crédito por
antecipação da receita até o limite legalmente permitido (nos termos do
parágrafo 81. do art. 165 e inciso IV do artigo 167 da Constituição
Federal).
III - destinação de recursos para compor a contrapartida de convênios,
empréstimos, pagamento de sinal, amortização. juros outros encargos,
observando o cronog rama de desembolso da respectiva operação.
IV - custeio de despesas de competência de outros entes da Federação,
em conformidade com o Art. 62 Incisos 1 e II da LC 101/00.
Parágrafo Único - Não serão computados para efeito de limite previsto no
Inciso 1 deste artigo os créditos suplementares destinados a suprir insuficiência
das dotações relativas a pessoal e encargos sociais, divida pública, débitos de
precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.
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Art. 30 - Na proposta orçamentária anual figurará dotação global destinada a
constituir a Reserva de Contingência para o ano de 2019 até o limite de 10%
da receita corrente líquida, podendo ser utilizada como fonte de recursos para
abertura de créditos adicionais.
Art. 31 - As despesas serão fixadas segundo as prioridades dos compromissos
de caráter social, financeiro, econômico e as aquisições de bens, serviços e
execução de obras do município:
§ 11. - Na fixação das despesas serão observados prioritariamente os gastos
com:
- pessoal e encargos sociais,
II - manutenção dos serviços públicos municipais,
II! - serviços da dívida pública municipal.
IV - contrapartida de convênios financiamentos
§ 20. - As atividades de manutenção básica terão precedência sobre as
atividades que visem a sua expansão.
Art. 32 - A concessão de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a
entidades de direito público ou privado sem finalidade lucrativa, com
capacidade jurídica e regularidade fiscal, visando o custeio de serviços
essenciais de assistência social, saúde, cultura, esporte e educação, depende
de lei específica e fica vinculada ao estrito cumprimento das normativas de
cada política, e observância as legislações que tratam a matéria.
Parágrafo único - Não poderá ser concedida subvenção social, contribuição
e/ou auxílio à entidade que esteja em débito com relação a prestações de
contas decorrentes de sua responsabilidade.
Art. 33 - Para as entregas de recursos a consórcio públicos deverão ser
observados os procedimentos relativos à delegação ou descentralização, da
forma estabelecida nos manuais de contabilidade aplicada ao setor público, em
vigor e publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
Parágrafo único - A transferência de recursos para consórcio público fica
condicionada ao consórcio adotar orçamento e execução de receitas e
despesas obedecendo as normas de direito financeiro, aplicáveis às entidades,
classificação orçamentária nacionalmente unificada e as disposições da Lei
Federal n°11.107, de 06 de abril de 2005.
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Art. 34 - Poderá o Poder Executivo Municipal através de
autorização Legislativa, incluir novos projetos no PPA, após atendidos os
projetos em andamento e contemplados as despesas de conservação do
patrimônio público.
Art. 35 - As receitas diretamente arrecadadas por órgãos, fundos, autarquias e
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas
públicas e sociedade de economia mista, e demais empresas que o município
detenha a maioria do capital, com direito a voto, somente poderão ser
programadas para atender despesas com investimentos e inversões
financeiras, depois de atenderem integralmente suas necessidades relativas ao
custeio administrativa e operacional. inclusive pessoal e encargos sociais, bem
como pagamento de créditos fiduciários reconhecidos pelo município_
Art. 36 - O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações
destinadas a atender as ações nas áreas de saúde, previdência e assistência
social.
Art. 37 - As receitas do orçamento da seguridade social, serão as provenientes
das transferências dc Orçamento Fiscal, as diretamente arrecadadas e as
oriundas de convênios.
Art. 38 - A elaboração do projeto. a aprovação e a execução da lei
orçamentária de 2019 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a
transparência da gestão fiscal, observando-se o principio da publicidade e
permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a
cada uma dessas etapas.
Parágrafo único - Serão divulgados na Internet. ao menos:
- pelo Poder Executivo:
a) as estimativas das receitas de que trata o art. 12. § 30. da Lei
Complementar No. 101: de 2000:
b) a lei orçamentária anual:
Art, 39 - O projeto de lei orçamentária poderá incluir novos investimentos,
constante de propostas de alterações do Plano Plurianual 2018-2021, que
tenham sido objeto de projetos de lei específicos.
Art. 40 - O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder Legislativo
para propor modificações no projeto de lei orçamentária enquanto não iniciada
na comissão técnica especifica, a votação da parte cuja alteração é proposta.

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ
GABINETE DO PREFEITO

CAPITULO IV
AS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DAS DESPESAS COM PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS

Art. 41 - Para os efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com
pessoal: o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas,
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de
membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, sUbsídios, proventos da
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas
extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais
e contribuições recolhidas pelo Município às entidades de previdência.
- Os valores d3s contratos de terceirização de mão-de-obra que se
referem à substituição de servidores e empregados públicos serão

§ 10.

contabilizados como Outras Despesas de Pessoal"
§ 20. - A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no
mês em referência com as dos onze meses imediatamente anteriores.
adotando-se o regime de competência.
Art. 42 - As dotações orçamentárias destinadas às despesas com pessoal e
encargos sociais, em cada Poder, serão estimadas, para o exercício de 2019,
com base na despesa média mensal executada até junho de 2018, prevendose eventuais acréscimos legais, alterações de planos de carreira, admissões
para preenchimento de cargos, observados, além da legislação pertinente em
vigor, o limite de que trata a Lei Complementar No. 101, de 04 de maio de
2000. para as despesas com pessoal ativo e inativo dos Poderes do Município.
Parágrafo único - O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos
municipais deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros
constantes da Lei Orçamentária de 2019, e de seus Créditos Adicionais, em
categoria de programação especifica, observando os limites do art. 20. Inciso
III, e do Art. 21 da Lei complementar No. 101/2000.
Art. 43 - Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal,
a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ
GABINETE DO PREFEITO
exceder os percentuais da receita corrente líquida estabelecidos
no art. 19, Inciso III. da Lei Complementar NO. 101/2000.
§ 11. - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não
serão computadas as despesas:
- de indenização por demissão de servidores ou empregados:
II- relativas a incentivos à demissão voluntária:
III- derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 60. Do art. 57 da
Constituição Federal:
IV— decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior
ao da apuração.
§ 20. - Para fins deste artigo entende-se receita corrente líquida o somatório
das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais. industriais,
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas
correntes.
Art. 44 - A repartição dos limites globais do art. 42, não poderá exceder os
seguintes percentuais:

- 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo:
II - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.
Art. 45 - A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos Arts. 43 e
44 desta Lei será realizada ao final de cada quadrimestre, na forma definida na
Lei Complementar No. 101/2000 nos Art. 19 e 20.

§ 10. - Se a despesa total com pessoal exceder a 95/o (noventa e cinco por
cento) do limite, são vedados ao Poder referido no Art. 142 que houver incorrido
no excesso:
- concessão de vantagem, aumento, reajste ou adequação de
remuneração a qualquer título, salvo os derivaos de sentença judicial
ou de determinação legal ou contratual, ressalvaba a revisão prevista no
inciso X do art. 37 da Constituição Federal:
II - criação de cargo, emprego ou função:
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a
qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou
falecimento de servidores das áreas de educação. saúde e segurança:
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V - contratação de hora extra, salvo no caso das situações
previstas nesta Lei.
§ 20. - Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à
dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação. o município ficará sujeito
aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os
demais entes.
Art. 46 - As dotações para atendimento das despesas com a admissão de
pessoal sob regime especial de contratação, nos termos do Inciso IX, do art.
37, da Constituição Federal, serão alocados em atividades específicas,
inclusive na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais para essa
finalidade.
Art. 47 - Fica autorizada a concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração. a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de
estrutura de carreira, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta,
desde que observado o disposto no art. 60 desta Lei.

CAPITULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
E MEDIDAS PARA INCREMENTO DA RECEITA
Art. 48 - O município fica obrigado a arrecadar todos os tributos de sua
competência.
Parágrafo único - A Administração Municipal deverá dispender esforços no
sentido de diminuir o volume da Divida Ativa inscrita, de natureza tributária e
não tributária.
Art. 49 - O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou beneficio de
natureza tributária só será aprovado ou editado se atendidas as exigências do
art. 14 da Lei Complementar No. 101 de 2000.
§ 1°. - Aplicam-se à lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de
natureza financeira as mesmas exigências referidas no caput, podendo a
compensação, alternativamente, dar-se mediante o cancelamento, pelo mesmo
período, de despesas em valor equivalente.
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§ 2°. - O Poder Executivo oferecerá, quando solicitado por
deliberação do Plenário de órgão colegiado do Poder Legislativo, no prazo
máximo de quinze dias, a estimativa de renúncia de receita ou subsídios
técnicos para realizá-la.
Art. 50. - O chefe do Poder Executivo, em caso de necessidade, encaminhará
à Câmara de Vereacores projeto de lei, sobre alterações na Legislação
Tributária Municipal e incremento de receita, incluindo:
- alterações na legislação tributária,
II - revisão de isenção e incentivos fiscais:
III— revisão da legislação tributária municipal em decorrência de
eventuais modificações da legislação federal e estadual:
IV - revisão dos índices já existentes, indexados a tributos, tarifas ou
multas e. ainda criação de novos índices.
V - aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos
tributários,
ributários:VI
Vi - aperfeiçoamento no sistema de fiscalização, cobrança e
arrecadação dos tributos.
§ 11. - Os recursos eientualmente decorrentes das alterações previstas neste
artigo serão incorporados aos orçamentos do Município, mediante a abertura
de créditos adicionais no decorrer do exercício anual, observada a legislação
vigente.
§ 2°. - A Câmara Municipal apreciará as matérias que 'he sejam encaminhadas
até o encerramento do segundo período Legislativo, a fim de permitir a sua
vigência no exercício subsequente, em obediência ao princípio da
anterioridade.
Art. 51 - O incremento da receita tributária deverá ser buscado, mediante o
aperfeiçoamento da legislação específica, a constante atualização do cadastro
de contribuintes, utilização de tecnologias modernas da informação como
instrumento fiscal e a execução permanente de programa de fiscalização.
Art. 52 - O Poder Executivo, com o objetivo de estimular o desenvolvimento
econômico e cultural do Município, poderá desenvolver projetos de incentivos
ou benefícios de natureza tributária, cuja renúncia de receita poderá alcançar
os montantes dimensionados no anexo de metas fiscais, já considerados no
cálculo do resultado primário.
CAPÍTULO VI
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AS DISPOSIÇÕES DO REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL
Art. 53 - A gestão fiscal responsável tem por finalidade o alcance de condições
de estabilidade e crescimento econômico sustentado do Município objetivando
a geração de emprego, de renda e a elevação da qualidade de vida e bemestar social.

Art. 54 - A gestão fiscal responsável das finanças do Município far-se-á
mediante a observância de normas quanto:
- ao endividamento público:
II - ao aumento dos gastos públicos com as ações governamentais de
duração continuada:
III - aos gastos om pessoal e encargos sociais:
IV - à administração e gestão financeira.
Art. 55 - São principias fundamentais para o alcance da finalidade e dos
objetivos previstos no Art, 54 desta Lei:
- o equilíbrio entre as aspirações da sociedade por ações do governo
municipal e os recursos que esta coloca à disrosição do Município, na
forma de pagamento de tributos, para atendê-las:
II - a limitação da dívida pública em níveis aceitáveis e prudentes, assim
entendidos os que sejam compatíveis com a capacidade de arrecadação
do Município e que propiciem margem de segurança para a absorção e
reconhecimento de obrigações imprevistas:
III - a adoção de política tributária estável e previsível coerente com a
finalidade econômica e social do Município e da região em que este se
insere;
IV - a limitação e contenção dos gastos públicos:
V - a administração prudente dos riscos fiscais e, em ocorrendo desvios
eventuais, a adoção de medidas corretivas e punitivas;
VI - a transparência fiscal, através do amplo acesso da sociedade às
informações sobre as contas públicas, bem como aos procedimentos de
arrecadação e aplicação dos recursos públicos:
Art. 56 - Para manter a divida pública em nível aceitável e prudente, evitar-seá que os gastos excedam as disponibilidades.
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Parágrafo Único - Se a dívida ulrapassar os níveis de
aceitabilidade e prudência, e enquanto não for reduzida, o montante de gastos
realizados deve ser inferior ao das receitas arrecadadas.
Art. 57 - As despesas com o pagamento de precatórios judiciários correrão à
conta de dotações consignadas com esta finalidade em atividades especificas,
nas programações a cargo da Secretaria de Finanças.
Art. 58 - Os precatórios, inclusive aqueles resultantes de decisões da justiça,
constarão do orçamento da administração, desde que remetidos até 30 de
junho de 2018, à Secretaria de Administração e Planejamento através da
procuradoria geral do Município.
Art. 59 - A fixação de despesas nos orçamentos em cumprimento dos
objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual, priorizadas por esta Lei,
guardará relação com os recursos efetivamente disponíveis, particularmente as
receitas tributárias, pró )rias ou transferidas.
Art. 60 - Todo e qualquer ato que provoque um aumento de despesa total com
pessoal somente será editado e terá validade se:
- houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
despesas com pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, nos termos
do art. 169, § ló.. Inciso 1, da Constituição Federal:
II - houver autorização específica em Lei.

Parágrafo único - O disposto no caput compreende entre outras:
- a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração;
II - a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura
de carreiras:
III - a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título.

CAPiTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 61 - É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade
imprecisa ou com dotação ilimitada.
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Art. 62 - O Poder Executivo realizará estudos visando a definição
de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de
governo.
Parágrafo Único - A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será
feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de
modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos
resultados.
Art. 63 - Se verificado o comprometimento dos resultados orçamentários
pretendido quando da evolução da receita, deverá o Poder Executivo
contingenciar dotações na seguinte ordem: investimentos, ações desportivas e
culturais e adiantamento para viagem.
Art. 64 - Todas as ieceitas realizadas pelos órgãos, fundos e entidades
integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive as
diretamente arrecadadas, serão devidamente classificadas e contabilizadas no
momento em que ocorrer o respectivo ingresso.
Art. 65 - Todos os atos e fatos relativos a pagamento ou transferência de
recursos financeiros para entidade privada, registrados, conterão
obrigatoriamente referência ao programa de trabalho correspondente ao
respectivo orçamento no detalhamento existente na lei orçamentária.
Art. 66- Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações
orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas previstas.
esta será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para
o atendimento das despesas em 'outras despesas correntes", investimentos" e
'inversões financeiras" de cada Poder, sendo adotadas as medidas
estabelecidas no art. 9°. e parágrafos da Lei Complementar No. 101 de 2000.
Parágrafo único - Não estarão sujeitos à limitação de empenho as seguintes
despesas:
- pessoal e encargos,
II - serviços da dívida;
1H - decorrentes de financiamentos:
IV - decorrentes de convênios:
V - as sujeitas a limites constitucionais como educação. saúde e
assistência social:
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Parágrafo Único - Na hipótese da ocorrência do disposto no
caput deste artigo, o Poder Executivo informará ao Poder Legislativo, até o
vigésimo terceiro dia do mês subseqüente ao final do bimestre, acompanhado
dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o
montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação
financeira.
Art. 67 - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar até trinta dias após a
publicação da lei orçamentária de 2019, através de Decreto, a programação
financeira e o cronograima anual de desembolso mensal, por órgão, nos termos
do art. 81. da Lei Complementar No,101 de 2000. com vistas ao cumprimento
da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.
§ 11. - O Poder Executivo publicará até 30 (trinta) dias após o encerramento do
bimestre, os anexos do Relatório Resumido da Execução orçamentária.
§ 21. - O Relatório ia Gestão Fiscal será emitido pelo Chefe do Poder
Executivo e pelo Legislativo Municipal, e será publicado até 30 (trinta) dias
após o encerramento de cada quadrimestre, com amplo acesso ao público.
§ 311. - Até o final dos meses de maio e setembro de 2019 e de fevereiro de
2020. o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas
fiscais de cada quadririestre, em audiência pública no espaço do Legislativo.
Art. 68 - O desembolso dos recursos financeiros ao Poder Legislativo será feito
até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimo, em consonância ás
determinações legais.
Art. 69 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de
despesas que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e
suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Art. 70 - Os instrumentos de transparência da gestão fiscal deverão receber
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.
Art. 71 - Para fins do disposto no art. 40 . parágrafo 30. da Lei complementar No.
101/2000 e desta Lei, são riscos fiscais os passivos contingentes e outros
riscos capazes de afetar as contas públicas, constituídos de dividas cuja
existência depende de fatores imprevisíveis, tais corno precatórios, Restos a
pagar com prescrição interrompida, débitos não quitados com concessionárias
de serviços públicos, despesas classificáveis de acordo com o art. 37 da Lei
4.320/64 e outros passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.
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Art. 72 - Na ocorrência de calamidade pública reconhecida, estarão suspensas
a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas, enquanto perdurar a
situação, para recondução da dívida e das despesas com pessoal ao limite
exigido.
Art. 73 - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Convênios com Ministérios,
Secretarias Nacionais ou Estaduais, Fundações, Fundos, Autarquias,
Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista e Entidades de
Personalidade Jurídica de Direito Privado no âmbito Federal, Estadual e
Municipal que venham proporcionar no Município, desenvolvimento econômico,
social, urbano ou de planejamento.
Art. 74 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária anual não seja aprovado e
sancionado até 31 de dezembro de 2018. a programação nele constante
poderá ser executada para o atendimento das seguintes despesas:
- pessoal e encargos sociais:
TI- serviços da dívida:
111-despesas decorrente da manutenção básica dos serviços municipais
e ações prioritárias a serem prestadas a sociedade:
IV- investimentos em continuação de obras de saúde, educação,
saneamento básico e serviços essenciais:
V- contrapartida de convênios especiais.
Parágrafo único - O uso dos recursos do projeto de Lei para execução das
despesas relacionadas neste artigo. enquanto se procede a apreciação da
Câmara, será através de Decreto do Executivo com o valor total de 1/12 (um
doze avos) em cada mês.
Art. 75 - A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual, em seus créditos
adicionais e na respectiva execução, observadas as demais diretrizes desta Lei
e. visando o controle de custos, o acompanhamento e a avaliação dos
resultados da ação de governo, será feita por programa e ação orçamentária,
com a identificação da classificação orçamentária da despesa pública.
Art. 76 - Em caso de criação de Secretarias Extraordinárias, conforme
legislação municipal pertinente, os projetos e atividades a serem desenvolvidos
pela nova Secretaria serão transferidos da Unidade onde estavam sendo
desenvolvidos os referidos projetos e atividades, passando esta a se constituir
em uma Unidade Orçamentária.
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Art. 77 - Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de
2019, revogando-se as disposições em contrário.

Caetité (BA), 04 de julho de 2018.

Alda Ricdo Cardoso Gondim
Prefeito
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Lei de Diretrizes Orçamentarias 2019

Prioridades e Metas - Objetivos
Produto

PROGRAMA: 1 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÕES
EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES
1038Proporcionar ao Legislativo municipal melhores instalações físicas e condições de trabalho visando um funcionamento regular e satisfatório.

Móveis e equipamentos

MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES
2001 Proporcionar ao Legislativo municipal melhores instalações físicas e condições de trabalho visando um funcionamento regular e satisfatório.

Desenvolver ações

PROGRAMA: 2- PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÕES
1046 EQUIPAMENTO DO GP,BINE 1 E DO PREFEITO
Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor.

Móveis, equipamentos e veículos

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
2002 Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor.

Desenvolver ações

2042MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO
Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor.

Gerenciar ações

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
2045 Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor.

Gerenciar ações

MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E PUBLICIDADE
2046Manter condições para divulgação de atos e fatos de interesse da administração.

Divulgar atos e eventos

MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
2047 Oferecer condições de segurança com vistas a melhoria e qualificação dos serviços policiais para garantir a ordem pública.

Gerenciar ações

2057INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Garantir recursos para cumprir as decisões e custas processuais.

Gerenciar ações

FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
2074 Exercer o conjunto de ações preventivas, de socorro, assitencial e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral
da população e defesa civil nos períodos de normalidade e anormalidade.

Desenvolver ações

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA IDE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
2085 Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor.

Desenvolver ações

PROGRAMA: 3- PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÕES
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
1071 Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor.

Unidade construída

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA
2003 Exercer a representação judicial e extra judicial, a consultoria e o assessoramento jurídico do município.

Desenvolver ações

MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSENTÁVEL
2122 Promover ações de educação ambiental visando conscientizar os diversos agentes sociais rio sentido de consolidar práticas de conduta que

Gerenciar ações
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PROGRAMA: 3- PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÕES
promovam a cidadania e a preservação do meio ambiente.
PROGRAMA: 4- PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO -SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AÇÕES
1047 EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor

Móveis e equipamentos

2004MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor

Desenvolver ações

2119MANUT DAS ATIV. DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS -ADMINISTRAÇÃO
Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação. supervisão e modernização do setor

Gerenciar ações

9999RESERVA DE CON11NGÉNCLA
Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor,
PROGRAMA: 5-MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO 00 ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Reserva de Continqência

AÇÕES
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
1001 Construção de novas unidades, Adequação e ampliação da infraestrutura das escolas municipais existentes.

Unidades construldas e ampliadas

1050EQUIPAMENTO DO ENSINO BÁSICO
Disponibilização de equipamentos necessários para a melhoria do funcionamento das instituições de ensino

Equipamentos

1051 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Aquisição de transporte escolar, para acesso facilitado às escolas

Veiculos

1076CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NA ESCOLA AGRICOLA
Construção de espaço para funcionamento de unidade de ensino voltada á melhoria de qualidade de vida em residências rurais

Unidade consirulda

1079GESTÃO DE RECURSOS DE PRECATÕRIOS/FUNDEF
Desenvolver ações de incentivo que possibilitam o acesso da população escolarlzável, de baixa renda ao ensino fundamental e superior

Gerenciar ações

MANUT ADMINISTR. PESSOAL E ENCARGOS DE PROFISSION MAGISTERIO
2007 Manutenção e valorização quanto remuneração do magistério, do pessoal administrativo e de apoio.

Gerenciar ações

2008 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO
Conferir qualidade didática e de gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os
niveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho.

Desenvolver ações

2009 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar destinado ao suporte e apoio necessário ao ensino municipal.

Atender alunos

2010MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Garantir Merenda escolar de qualidade com implantação de unidades de allmenlação, adesão a projetos e atividades educativas em nutrição.
estimulando e incentivando o uso dos produtos da região - Agricultura Familiar

Gerenciar ações
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PROGRAMA: 5-MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 40%
2048 Conferir qualidade didática e de gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os
níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho.

Desenvolver ações

PROGRAMA DO PDDE
2049 Conferir qualidade didática e de gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os
niveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública rio mercado de trabalho.

Gerenciar ações

2051 GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -CISE
Conferir qualidade didática e de gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os
níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho.

Gerenciar ações

OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
2065 Conferir qualidade didática e de gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os
níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho.

Gerenciar ações

BRALF - BRASIL ALFABETIZADO
2083 Desenvolver ações de Incentivo que possibilitam o acesso da população escolarizável, de baixa renda ao ensino fundamental e superior.

Gerenciar ações

MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB %
2104Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir a taxa de analfabetismo
funcional.

Desenvolver ações

MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 %
2105 Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir a taxa de analfabetismo
funcional.

Desenvolver ações

MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
2106 Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir a taxa de analfabetismo
funcional.

Desenvolver ações

2107 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%
Universalizar, para a população de 04 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação, o acesso a educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de
ensino.com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou converiiados,

Desenvolver ações

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%
2108Universalizar, para a população de 04 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidadesi'superdotaçâo, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de
ensino.com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou coriveniados,

Desenvolver ações

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
2109Universalizar, para a população de 04 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas

Desenvolver ações
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PROGRAMA: 5- MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÁO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR, MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
habilidades/superdotação, o acesso á educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de
ensino.com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais. classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou converiiados.
PROGRAMA: 6- MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
008 MANU rENCÃ0 DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60%
Capacitar a criança de 0 a 6 anos para iniciar o processo pedagôgico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam
o seu desenvolvimento social. físico e intelectual

Desonvoiver ações

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDES 40%
2099 Capacitar a criança de 0 a 6 anos para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam
ntelectual.
o seu desenvolvimento social. físico e intelectual-

Desenvolver ações

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
2100 Capacitar a criança de O a 6 anos para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam
o seu desenvolvimento social. físico e intelectual,

Desenvolver ações

2101 MANUT, DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA -FUNDES 60%
Capacitar a criança de O a 6 anos para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam
o seu desenvolvimento social. físico e intelectual

Desenvolver ações

2102 MANUT.DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA -FUNDES 40%
Capacitar a criança de O a 6 anos para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam
o seu desenvolvimento social, físico e intelectual

Desenvolver ações

MANUT DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
2103 Capacitar a criança de O a 6 anos para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam
o seu desenvolvimento social. fls,co e intelectual.
PROGRAMA: 7- MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇAO DO ENSINO MÉDIO

Desenvolver ações

AÇÕES
2012.
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
Conferir qualidade didática e de gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos. com formação adequada, em todos os
níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho.
PROGRAMA: 8-ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Gerenciar ações

AÇÕES
1003CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Unidades construldas e ampliadas

1004 -

Unidade ampliada

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
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PROGRAMA: S - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
AÇÕES
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR EAMBULATORIAL
1048Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais,

Móveis e equipamentos

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBUL&NCIA E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE
1049
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Veiculo. arnbulânci e unidade móve!

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA
1077
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Unidade construída

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2014Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Gerenciar ações

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA
2015Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Gerenciar ações

MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS 1
2016 Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Gerenciar ações

2044 MANUTENÇÃO DO SAMU
Ampliar u acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de sam'ide, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Gerenciar ações

2055 GESTÃO SUS
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção.
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Gerenciar ações

MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
2067 Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Gerenciar ações

MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE
2069 Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Gerenciar ações

PROGRAMA DO CENTRO REGIONAL SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST
2073 Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Gerenciar ações
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PROGRAMA: 8- ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCLAL E HOSPITALAR
AÇÕES
2079GESTÃO DE SERV. HOSPITALARES E SADT- SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda e população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais

Gerenciar ações

BLOCO MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL HOSPITALAR
2111 Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde. prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais

Desenvolver ações

2112 MANUTENÇÃO DA UNACON
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção.
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.
PROGRAMA: 9- PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÕGICAS

Desenvolver ações

AÇÕES
2018MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÁNCIA SANITÁRIA
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais

Ampliar vigilãncia

2019MANU tENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Ampliar viqiláncia

2020 MANUTENCÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais

Ampliar viqiláncia

2054 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços basicos de saude, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção.
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Ampliar viqiláncia

2110MANUT.PROG. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.
PROGRAMA: 10- SAÚDE DA FAMIL IA

Desenvolver ações

AÇÕES
1065CONSTRUÇÃO DA SEDE DOCAPS
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Unidade construlda

2021 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SALIDE FAMILIA -PSF
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais

Desenvolver ações
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PROGRAMA: 10- SAÚDE DA FAMiLIA
AÇÕES
2059PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do municlpio e a diminuição das desigualdades regionais.

Gerenciar ações

2060 SAÚDE BUCAL
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários niveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais

Gerenciar ações

2068OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários niveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais

Gerenciar ações

2077 MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários niveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Gerenciar ações

2078 MANUT. DO PROG.DE ATENÇÃO DOMICILIARAmpliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários nivela de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Gerenciar ações

2118 MANUT. DAS ATIV. DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção.
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Desenvolver ações

2127 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção,
visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais
PROGRAMA: 11 - EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAl,

Desenvolver ações

AÇÕES
1006.
CONSTR.E AMPL.DE QUADRAS, ESTÁDIO E PRAÇAS DE ESPORTE
Melhorar a qualidade da vida através de atividades esportivas, promover a integração da comunidade e buscar talentos no esporte para
representarem o município.

Unidades construldas

1008PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da implantação de um conjunto de ações de infra
estrutura contemplando os serviços de utilidade pública.

Ruas pavimentadas

1009 AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Implantação e manutenção de um conjunto de ações integradas contemplando o sistema de redes de esgoto água e aterro sanitário visando elevar
a qualidade de vida da população.

Unidades ampliadas e implantadas

1011 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS
Elevar a qualidade de vida da população do municipio através da Implantação e manutenção de ações integradas, contemplando mercados, feiras.

Unidades construldas e ampliadas
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PROGRAMA: 11 - EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÕES
matadouros, açudes, barragens e poços artezianos.
1013CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSAGEM MOLHADA
Expansão e melhoramento do sistema viário do municipio, assegurando á população boas condições de tráfego e escoamento da produção.

Unidades construldas

1014 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da implantação de um conjunto de ações de infra
estrutura contemplando os serviços de utilidade pública.

Unidades construldas

1017AOUISIÇÃODE EQUIPAMENTOS, VEICULOSE MÁQUINAS
Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da implantação de um conjunto de ações de infra
estrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros

Máquinas, equipamentos e veículos

1044 CONSTRUÇÀO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da implantação de um conjunto de ações de infra
estrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura do novas ruas e pavimentação de logradouros.

Unidades construídas e ampliadas

1052 ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS E DESAPROPRIAÇÓES
Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da implantação de um conjunto de ações de infra
estrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novos ruas e pavimentação de logradouros.

Gerenclar ações

1053 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da implantação de um conjunto de ações de infra
estrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura da novas ruas e pavimentação de logradouros.

Unidades construídas e ampliadas

1063 CANALIZAÇÃO DE RIOS E MACRODRENAGEM
Implantação e manutenção de um conjunto de ações Integradas contemplando o sistema de redes de esgoto , água e alerTo sanitário visando elevar
a qualidade de vida da população.

Gerenciar ações

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA
2023Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da implantação de um conjunto de ações de infra
estrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros

Ocrencor ações

2024 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elevar a qualidade de vida da população do municipio, através da expansão e manutenção do sistema de energia, contribuindo para o incremento do
desenvolvimento urbano e rural

Desenvolver ações

2025MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da Implantação de um conjunto de ações de Infra
estrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros.

Gerencur ações

2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vide da população do Município através da implantação de um conjunto de ações de infra
estrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros.

Desenvolver ações

2129 CONSTRUÇÃO DE PORTAL
Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da implantação do um conjunto de ações de infra

Unidade construída
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PROGRAMA: 11 - EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AÇÕES
estrutura contemplando os serviços de utilidade pública.
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS
2130Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Munícipio através da implantação de um conjunto de ações de infra
estrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros.

Unidade construlda

2132CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO
Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população de Municipio através da implantação de um conjunto de ações de infra
estrutura contemplando os serviços de utilidade publica.

Unidade construída

2133CONSTRUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO
Assegurar condições visando a melhona da qualidade de vida da população do Municipio através da implantação de um conjunto de ações de infra
estrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros.
PROGRAMA: 12- EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade construlda

AÇÕES
1015IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS INDUSTRIAS
Implantação de ação visando a expansão do comércio e serviços no municipio.

Unidades implantadas

1055AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOSAGRkOLAS
Incentivar a participação dos mini e pequenos produtores através de associações para implantação de ações, visando a melhoria da produtividade
agropecuária. hortifruligrangelros e projeto de irrigação.

Máquinas e implementos

2022 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINPJS
Expansão e melhoramento do sistema viário do municipio, assegurando á população boas condições de tráfego e escoamento da produção.

Desenvolver ações

2026IMPLANTAÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE SEMENTES E MUDAS
Desenvolver ações voltadas para os pequenos e médios produtores, melhorando o aproveitamento da produção e modernizando os processos de
comercialização.

Desenvolver atividades

2027MANUT, SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor.

Gerenciar ações

2043 MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS
Elevar a qualidade de vida da população do municipio através da implantação e manutenção de ações integradas, contemplando mercados, feiras,
matadouros, açudes, barragens e poços artezianos.

Desenvolver ações

2131 CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA NA REGIÃO DE MANIAÇU
Desenvolver ações voltadas para os pequenos e médios produtores, melhorando o aproveitamento da produção e modernizando os processos de
comercialização.
PROGRAMA: 13- REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS

Unidade conslruida

AÇÕES
PROGRAMAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
1005Elevar a qualidade de vida da população de baixa renda do municipio, através do Implantação de melhorias residenciais urbana e rural

Unidades reformadas
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PROGRAMA: 13- REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS
AÇOES
EQUIPAMENTO DA CASADO CONSELHO
10513 Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado

Equipamentos e móveis

10615 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS URBANO E RURAL
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado.

Unidade construida

1067 CONSTRUÇÂO DA SEDE DO CREAS
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais

Unidade construida
CI

pessoNs carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado.

CONSTRUÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO AO IDOSO
1068Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado.

Unidade construida

1073 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado

Unidade construida

1074 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado

Unidade construida

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
2028 Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado

Gerenclar ações

MANUT PROGR ATENÇÃO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PPCD
2029 Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado

Atender o deficiente

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE P/PESSOA IDOSA
2030 Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado.

Atender o idoso

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2031 Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado.

Atender a pessoas carentes

PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1 CRIANÇA E ADOLESCENTE
2032 Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado.

Atender a criança e adolescente

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
2033 Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado.

Atender a criança e adolescente

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
2038 Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado

Desenvolver ações

IMPLANT OFICINAS DE CAPACITACÃO LÚDICAS E INTERATIVAS
2039 Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado

Unidades implantadas

2041 OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado.

Desenvolver ações

2052 PROGRAMA BOLSA FAMIiIA - IGDBF
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado.

Gerenclar ações

2062PROGRAMA RESGATANDO RAIZES - QUILOMBOLA
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes. Idosas, deficientes e ao menor abandonado.

Gerenciar ações
POQM
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PROGRAMA: 13- REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAJS
AÇÕES
2071.
MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado.

Gerenciar ações

2072BENEFICIOS EVENTUAIS
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado.

Gerenciar ações

2080MANUTENÇÃO DA CASA DAS GESTANTES
Desenvolvimento de ações de prornução social e pogi amas especiais a pessoas cente, idosas, deficientes e ao menor abandonado

Gerenciar ações

2081 MANUTENÇÃO DO PONTO CIDADÃO
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado

Gerenciar ações

2084 OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado

Gerenciar ações

2087 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL
Elevar a qualidade de vida da população de baixa renda do município, através de Implantação de melhorias residenciais urbana e rural,

Gerenciar ações

2088 PROGRAMA IGD-SUAS
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado.

Desenvolver ações

2089 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado,

Desenvolver ações

2090 PROGRAMA DE SERV, DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE V1NCULOS - scv
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado-

Desenvolver ações

2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado

Desenvolver ações

2092 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado.

Ge-encar ações

2093MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado.

Gerenciar ações

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO
2094 Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes o ao menor abandonado.

Gerenciar ações

MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
2095Fiscalização e participação da gestão pública municipal. a fim de que as necessidades coletivas sejam contempladas da melhor forma possível nas
decisões de governo.

Gerenciar ações

2120.
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL
Elevar a qualidade de vida da população de baixa renda do município, através de implantação de melhorias residenciais urbana e rural

Gerenciar ações

2121 MANUT. CONSELHO MUN. DOS DIR. DA PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado

Desenvolver ações

2125-

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Gerenciar ações
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PROGRAMA: 13- REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS
AÇÕES
Fiscalização e participação da gestão pública municipal, a fim de que as necessidades coletivas sejam contempladas da melhor forma possível nas
decisões de governo.
MANUTENÇÃO DO PROGRAM. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
2128Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado.

Gerenciar ações

PROGRAMA: 15- PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AÇÕES
1070 CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO
Promover ações de educação ambiental visando conscientizar os diversos agentes sociais no sentido de consolidar práticas de conduta que
promovam a cidadania e a preservação do meio ambiente.

Unidade construída

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
2036 Promover ações de educação ambiental visando conscientizar os diversos agentes sociais no sentido de consolidar práticas de conduta que
promovam a cidadania e a preservação do meio ambiente.

Desenvolver ações

GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2070 Desenvolver ações voltadas para gestão ambiental, permitindo que os processos produtivos se tornem cada vez mais eficientes e ambientalmente
corretos.

Gerenciar ações

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO
2113 Desenvolver ações voltadas para gestão ambiental, permitindo que os processos produtivos se tornem cada vez mais eficientes e ambientalmente
corretos.

Gerenciar ações

2115PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Promover ações de educação ambiental visando conscientizar os diversos agentes sociais no sentido de consolidar práticas de conduta que
promovam a cidadania e a preservação do meio ambiente.

Desenvolver ações

2116 PRODUÇÃO DE MUDAS E PLANTAS NATIVAS
Desenvolver ações voltadas para gestão ambiental, permitindo que os processos produtivos se tornem cada vez mais eficientes e ambientalmente
corretos.

Desenvolver ações

PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO
2117 Desenvolver ações voltadas para gestão ambiental, permitindo que os processos produtivos se tornem cada vez mais eficientes e ambientalmente
corretos.

Desenvolver ações

PROGRAMA: 16- REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS
AÇÕES
1016 ABERTURA DE POÇOS TUBULARES
Elevar a qualidade de vida da população do município através da implantação e manutenção de ações integradas, contemplando mercados, feiras.
matadouros, açudes, barragens e poços artezianos.

Unidades implantadas

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1023 Implantação e manutenção de um conjunto de ações integradas contemplando o sistema de redes de esgoto , água e aterro sanitário visando elevar

Unidades construídas e ampliadas
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PROGRAMA: 16- REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
AÇÕES
a qualidade de vida da população.
1024CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, TANQUES E BARRAGENS
Elevar a qualidade de vida da população do município através da implantação e manutenção de ações integradas, contemplando mercados, feiras,
matadouros, açudes, barragens e poços artezianos.

Unidades construídas

1060 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS P/CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DAS CHUVAS
Elevar a qualidade de vida da população do município através da implantação e manutenção de ações integradas, contemplando mercados, feiras,
matadouros, açudes, barragens e poços artezianos.

Unidades implantadas

1072 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA SEDE E ZONA RURAL
Exercer o conjunto de ações preventivas, de socorro, assitencial e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral
da população e defesa civil nos períodos de normalidade e anormalidade.

Unidade construída

2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Implantação e manutenção de um conjunto de ações integradas contemplando o sistema de redes de esgoto , água e aterro sanitário visando elevar
a qualidade de vida da população.

Gerenciar ações

2056 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Implantação e manutenção de um conjunto de ações integradas contemplando o sistema de redes de esgoto , água e aterro sanitário visando elevar
a qualidade de vida da população.

Gerenciar ações

PROGRAMA: 17- PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AÇÕES
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC
Conferir qualidade didática e de gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os
níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho.

Gerenciar ações

2124 MANUT. DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Garantir Merenda escolar de qualidade com implantação de unidades de alimentação, adesão a projetos e atividades educativas em nutrição,
estimulando e incentivando o uso dos produtos da região - Agricultura Familiar.

Gerenciar ações

PROGRAMA: 18- CULTURA AO ALCANCE DE TODOS
AÇÕES
2034 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA
Propiciar ao cidadão o desenvolvimento de práticas e a participação em eventos culturais, além de oportunizar um maior conhecimento da cultura e
história de nosso município.

Gerenciar ações

2050 COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES CIVICAS, EDUCAT.E FOLCLORICAS
Assegurar a proteção, preservação e revitalização do patrimonio cultural, histórico, artístico, ampliando os níveis e padrões de intervenção e
conscientização patrimonial

Realizar eventos

2095 MANUTENÇÃO DO MUSEU PÚBLICO
Propiciar ao cidadão o desenvolvimento de práticas e a participação em eventos culturais, além de oportunizar um maior conhecimento da cultura e

Gerenclar ações
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PROGRAMA: 18
AÇÕES

Produto

CULTURA AO ALCANCE DE TODOS

história de nosso município;
2123 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Propiciar ao cidadão o desenvolvimento de práticas e a participação em eventos culturais além de oportunizar um maior conhecimento da cultura e
história de nosso município;

Gerenciar ações

PROGRAMA: 19- ESPORTE PARA TODOS
AÇÕES
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
2035 Melhorar a qualidade de vida através de atividades esportivas, promover a integração da comunidade e buscar talentos no espolie para
representarem o municipio,

Incentivar a prática ao esporte

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
2086 Desenvolver ações visando a criação e difusão de esportes, as comemorações de festividades, democratizando o acesso das comunidades aos
serviços e meios de Produção cultural, aos espaços desportivos e de lazer, proporcionando a inclusão social e a prática da cidadania.

Desenvolver ações

PROGRAMA: 20- INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
AÇÕES
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
2058 Desenvolver ações de incentivo que possibilitam o acesso da população escolarizável, de baixa renda ao ensino médio e superior.

Gerenciar ações

PROGRAMA: 21 - CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE O A 6 ANOS
AÇÕES
1045CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES
Construção de novas unidades. Adequação e ampliação da infraestrutura das creches municipais existentes.

PROGRAMA:
AÇÕES

Unidades construídas e ampliadas

22- PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA

ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
2005 Garantir recursos para manter a divida do municipio atualizada.

Gerenciar ações

PROGRAMA: 23- CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA
AÇÕES
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
2006 Manter atualizada as responsabiliddes da Prefeitura com os Institutos de Previdência,

Gerenciar ações
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Código

Descrição

1 .0,0.0.00.0.0.00.00.l RECEITAS CORRENTES.
1.0.0.0.00.0.0.00.00.1 Receitas Correntes
1.1 .0.O.00.0.0.00.00.t RECEITA TRIBUTARIA
1.1 .0.0.00.0.0,00.00.1 Imp.s, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.1.10.00.0.000.00.1 Impostos
1.1.10.000.000.00.1 Impostos
1,1.1.2.00,0.0.00.00.I
Imp. s/o Patrimonioe a Renda
1.1 -1.2.02,0.0,00.00.1
Imp. Predial e Territorial Urbano
1. 1.1.2.04.0.0.00.00.1
Imp. s/Rend e PROV Qualq. Natureza
1.1.112-04-3- 1.00.00,1
IRRF S/ Rend, do Trabalho
1.1.1.2.08.0.0.00.00.1
Imp. s/Transmissao de Inter Vivos
1l. 1.3.00.0.0.00.00.1
Imp. sla Producao e a Circulacao
1.1. 11.3.00.0.0.00.00 A
lmp.s S/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1.1.1 .3.03.D.0.00.00.(
Imp. Si a Renda- Retido na Fonte
1.1.1.3.03.1.0.00.00.(
Imp. Si a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
1,1.1.3.03.1.1.00.00.4
Imp. SI a Renda - Retido na Fonte- Trabalho. Principal
1.1.1.3.05.0.0.00.00.1
lmp.sISERV de Qualquer Natureza
1.1.1.3.05.0.1.00.00.1
imposto sISERV de Qualquer Natureza.
1,1,1,3,05,0.1.01,00
ISS
1,1,1.105.01.02,00t
ISS Simples Nacional
1.1,1,8,00.0.0.00,00.9
lmp.s Especificosde Est.s/DF Munic.
1.1 .t8.01.0.0.00.00J
Imp.s S/ o Património para Est.s/DF/Munic.
1, 11.1.8.01,11,0.00,00À
Imp. S/a Prop. Predial eTerrit. Urb.-IPTU
1.11,8,011.1. 1.00.00.(
Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.-IPTU - Principal
1.1.1.8.01.1.2.00.00.1
Imp. SI a Prop. Predial e Territ. Urb.-IPTU - Multas e Juros
1.1.1.8.01.1.3.00.00.t
Imp. Si a Prop. Predial e Terrft. Urb.-IPTU - Divida Ativa
1.1.1.8.01.1.4.00.00.1
Imp. SI a Prop. Predial e Territ. Urb.-IPTU - Divida Ativa - Mui'
1.1. 1.8.01 A.0.00.00À
Imp. S/ Transm, Inter Vivos de Bens Imóv. e de Dir. Reais S/ Ir
1.1.1.8.01.4.1.00.00.1
ITBI - Principal
1.1.1.8.01.4.3.00.00.
ITBI - Dlvida Ativa
1.1.1.8.02.0.0.00.00J
Imp,s S/ a Produção, circulação de Mercadorias e Serv,s
1.1.1.8.02.3.0.00.00.i
Imp. Si Serv.s de Qualquer Natureza
1.1.1.8.02.3.1.00.00.
Imp. S/ Serv.s de Qualquer Natureza -Principal
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

128.903.046,10
0,00
14.049.999,79
0,00
13.142.648,44
0,00
3175086,78
289.681.93
2.314.098,13
2.314.098,13
571.306,72
9.967.561.66
0,00
0.00
0,00
0.00
9.967.561,66
9.967.561,66
9.313.251,82
654.309.84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

111.215.368,23
0,00
10.337,422,84
0,00
9.538.756,77
0,00
2.881.137,60
359.514,68
1.919.059,48
1.919.059,48
602.563,44
6.657.61 9,17
0,00
0.00
0,00
0,00
6.657.619,17
6.657.619,17
6.074.287,50
583.331,67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0,00
157.843.917,00
0,00
23.212.718,00
0,00
21.362.976,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
1.613.959,00
1.613.959,00
1.613.959,00
1.613.959,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.749.017,00
2.120.314,00
1.357.863,00
906.177,00
2.802,00
446.540,00
2.344.00
762.451.00
758.842.00
3.609,00
17.628.703.00
17.628,703,00
17.319.390.00

0,00
164.078.751,80
0,00
24.129.620,38
0,00
22.206.813,56
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
1.677.710,38
1,677.710,38
1.677.710.38
1.677.710.38
0.00
0,00
0.00
0,00
20.529.103.1
2.204,066,41
1.411.498,59
941.970,99
2.912,68
464.178,33
2.436,59
792.567,82
788.816,26
3.751,56
18.325.038,77
18.325.036,77
18.003.505,91

0.00
172,200.650,06
0,00
25.324.036.58
0,00
23.306.050.82
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
1.760.757,04
1.760.757,04
1.760.757,04
1.760.757,04
0,00
0,00
0,00
0,00
21.545.293,78
2.313.167,69
1.481.367,77
988.598,55
3.056,86
487.155.16
2.557.20
831.799.92
827.862,86
3.937,26
19.232.126,09
19.232.126,09
18.894.679,45

0.00
182.446.588.72
0.00
26.830.816,78
0,00
24.692.760.85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.865.522.09
1.865.522,09
1.865.522,09
1.865,522,09
0,00
0,00
0.00
0,00
22.827.238,76
2.450.801,17
1.569.509,15
1.047.420,17
3.238.74
516.140.89
2.709.35
881.292.02
877.120.49
4.171,53
20.376.437,59
20.376.437,59
20.018.912,88
1de 15

14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE
Av. Professora Marlene Cerqiloira do Oliveira S/N

Lei de Diretrizes OrçamentArias

PRISCO VIANA
CNPJ: 13811476000154

Código
11.1.8023101.00.1
1-1. 11,802.31.02.00.1
1.1.1.8.02.3.3.00.00.1

Descrição
lmp Si Serv Qualquer Nat - Prirtcipal.ISS
ImpSIServ Qualquer Nat - Pdndpal-ISS Simples Nac.
Taxas

1.1.2.0.00.0.0.00.00.l
1. 1.2. 1.00.0.0.00.00.9

Taxas
Taxas plExercicio Poder de Policia

11.2 1.00.0,0.00 00.1
1.1,2.1,01.0.0.00,00.1
!.1.2.1.01.1.0.00.00.t
1.1.2.1.01.1.1.00.00.1

-

lmp. Si Serv.s de Qualquer Natureza -Divida Ativa

1.1.2.0.00.0.0.00.00

LUtJ

2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDAMENTO

CAETITE BA

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0.00
0,00

0.00

16.432.06300

18.993.280.80

887.327.00

17.081.129,49
922.376,42

17926645.40

0,00

0.00

0,00

309313.00

321.530.86

337.44664

907.351,35

798.666,07

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00
550.312,25

1.847.393,00

1.920.365.03

2.015.423,10

2.135.340,79

0.00

0,00
1.359 427,00

0,00
0,00
1413174,37 1.483.07403

1.571 316,95

530.679,58
0,00

Taxas pelo Exercido do Poder de Polida

968.034.05

1.025.632.08
.

357.524.71

0,00

0.00

1.358.355.00

1.412.010.03

1.481.904.53

1.570.077.86

- Taxas delnsp., Controle eFiscaliz.
Taxas delnsp., Controle e Fiscaliz. -Principal

0.00
0.00

0,00
0.00

1.358.355.00

1.412.010.03

1.481.904.53

1.570.077.86

1.323.264.00

1.375.532.94

1.529.517.33

Taxas deinsp., Controle eFiscaliz.

-

0,00

Taxa de Fiscaliz. de Viqilãncia Sanitária

0.00

0.00

2.145.00

2.229.73

1.443.621.82
2 340,10

0.00

0,00

1.069.909.00

1.112.170.41

1.167.222.85

1.236.672,61

1 1.2.1.01.1.1.25D1.(

Taxa de Licença p1 Func. Estab. com Ind PresE Serv.
Taxa de Fiscaliz, e Funcionamento -TFF

0,00

0.00

917.402,00

953.639,38

1.000.844.53

1.1.2.1.01.1.1.25.02.l
1.1 21,01,1.1.29,00.1

Taxa de Licença p/ Localização - TLL
Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará

0,00
0,00

0.00
0,00

152.507,00

166.378,32

1.060.394,78
176.277.83

1.1.2.1.01.1.1.31.00.1

Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Púb'

0,00
0.00

0,00

196.378,00
14.143,00

158.531,03
204.134,93
14.701.65

15.429,38

226.986,67
16.347.43

42.296.22
36.477.09

44.389,88

47.031.08

38.282,71
1.169.50

40.560.53

1.1.2.1.01.1 1 17.00.1
1.1.21.01.1.1.25.00.t

1.1.21.01.1.1 99.00.1
1.1.2.1.01.1.4.00.00.l
1.1.2.1.04.0.0.00.00i
1.1.2.1.04.1.0.00.00J
1.1.2 1.04.1.I.00,00.l
1.1.2.1 .25.0.0.00.00.1
1.1.2.1,25.0.0.01.00.(
1.1 .2.1.25.0.0.02.00.(
1.1.2.1.29.0.0.00.00À

Outras Taxas pelo Exercido do Poder de Policia
Taxas de lnsp., Controle e Fiscaliz. - Divida Ativa - Multas e
Taxada Controle e Fiscaliz. Ambiental
Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambientei
Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental- Principal
Taxa de Licença p/Func. Estab. Com. lnd.Prest.Serv
Taxa de Licença p/ Funcionamento- TFF
Taxa de Licença p/ Localização - TLL
Taxa de Licença para EXEC de Obras

1.1.2.2.00.0.0.00.00À

Taxas plPrestacao de SERV

11.1.2.2.00.0.0.00.00.11

Taxas pela Prestação de Serv.s

1. 11.2.2.011.0.0.00.00À
1.1.2.2.01.1.0.0000i
1.1.2.2.01.1.1.00.00Á
1.1 2.2.01.1.1.28.00.1

Taxas pela Prestação de Serv.s
Taxas pela Prestação de Serv.s
Taxas pela Prestação de Serv.s - Principal

0.00

40.689,00

0.00
0.00
0.00

0,00
0,00

35.091.00
1.072.00
1.072.00

0.00

0.00
531.888.14

1.072.00

528.387.23

0.00

493.538,01

489.714,28

0.00

34.849,22
2,292,35

41.973,86

0,00

18,624,11

376.671,77

248.353.82

0,00

214.239,81

2.479.34

1.169.50

1.239.09
1.239.09

1.114.34

1.169.50

1.239.09

0.00
0.00

0,00
0,00

0.00
0.00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
487.966,00

0.00
507.240,66

0,00
532.349,07

564.023.84

0,00

0.00

487.966.00

507.240,66

532,349,07

564.023.84

0,00

0,00

487.966.00

507.240.66

532.349.07

564.023,84

0.00

0.00

487.966.00

507.240,66

532.349.07

564.023.84

39.699,54
59.424,06

0.00

Taxa deCemãórlo
Taxada Limpeza Pública

0.00
0,00

0,00

38.191,00

1.1.2.2.01.1.1.90.00.I

0,00

1.1.2.2.01. 1. 1.99.00.(

Outras Taxas pela Prestação de Serv.s

0,00

0.00

57.166,00
392.609,00

1.114,34
1.114,34

408.117,06

0.00

41.664,67

44.143,71

62.365.55
428.31885

88.076.30
453.803.83
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