ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 7.061, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.

DISPÕE

SOBRE

ORÇAMENTÁRIAS

AS
PARA

DIRETRIZES
O

EXERCÍCIO

FINANCEIRO DE 2018.

O PREFEITO DE VERANÓPOLIS, Estado do Rio Grande do Sul. Faç o saber que a
Câmara Munic ipal de Vereadores aprovou e eu sanc iono e promulgo a seguinte Lei.
CAPÍTULO I
Disposiç ões Preliminares
Art. 1º Fic am estabelec idas, em c umprimento ao disposto no art. 165, § 2.º,
da Constituiç ão Federal, no art. 93 da Lei Orgânic a do Munic ípio, e na Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes gerais para elaboraç ão
do orç amento do Munic ípio, relativas ao exerc íc io de 2018, c ompreendendo:
I - as metas e risc os fisc ais;
II - as prioridades e metas da administraç ão munic ipal extraídas do Plano
Plurianual para 2018/2021;
III - a organizaç ão e estrutura do orç amento;
IV - as diretrizes para elaboraç ão e exec uç ão do orç amento e suas
alteraç ões;
V - as disposiç ões relativas à dívida públic a munic ipal;
VI - as disposiç ões relativas às despesas do Munic ípio c om pessoal e
enc argos soc iais;
VII - as disposiç ões sobre alteraç ões na legislaç ão tributária;
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VIII - as disposiç ões gerais.
§ 1º As diretrizes orç amentárias têm entre suas finalidades:
I - orientar a elaboraç ão e a exec uç ão da Lei Orç amentária Anual para o
alc anc e dos objetivos e das metas do Plano Plurianual – PPA;
II - ampliar a c apac idade do Munic ípio de garantir o provimento de bens e
serviç os à populaç ão;
§ 2º A elaboraç ão, fisc alizaç ão e c ontrole da lei orç amentária anual para o
exerc íc io de 2018, bem c omo a aprovaç ão e exec uç ão do orç amento fisc al e da
seguridade soc ial do Munic ípio, além de serem orientados para viabilizar o alc anc e
dos objetivos dec larados no PPA, devem:
I - priorizar o equilíbrio entre rec eitas e despesas;
II - evidenc iar a transparênc ia da gestão fisc al, observando-se o princ ípio da
public idade e permitindo amplo ac esso da soc iedade aos dados do orç amento,
inc lusive por meio eletrônic o;
III - atingir as metas relativas a rec eitas, despesas, resultados primário e
nominal e montante da dívida públic a estabelec idos no Anexo I – Metas Fisc ais
desta Lei.
CAPÍTULO II
Das Metas e Riscos Fiscais
Art. 2º As metas fisc ais de rec eitas, despesas, resultado primário, nominal e
montante da dívida públic a para os exerc íc ios de 2018, 2019 e 2020, de que trata o
art. 4 o da Lei Complementar n° 101/2000, são as identific adas no ANEXO I, c omposto
dos seguintes demonstrativos:
I - das metas fisc ais anuais de ac ordo c om o art. 4 o, § 1 o, da LC nº 101/2000,
ac ompanhado da memória e metodologia de c álc ulo;
II - da avaliaç ão do c umprimento das metas fisc ais relativas ao ano de 2016;

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

III - das metas fisc ais previstas para 2018, 2019 e 2020, c omparadas c om as
fixadas nos exerc íc ios de 2015, 2016 e 2017;
IV - da evoluç ão do patrimônio líquido, c onforme o art. 4 o, § 2 o, inc iso III, da
LC nº 101/2000;
V - da origem e aplic aç ão dos rec ursos obtidos c om a alienaç ão de ativos,
em c umprimento ao disposto no art. 4 o, § 2 o, inc iso III, da LC nº 101/2000;
VI - da avaliaç ão da situaç ão financ eira e atuarial do Regime Próprio de
Previdênc ia dos Servidores Públic os Munic ipais, de ac ordo c om o art. 4 o, § 2 o, inc iso
IV, da Lei Complementar nº 101/2000;
VII - da estimativa e c ompensaç ão da renúnc ia de rec eita, c onforme art. 4 o,
§ 2 o, inc iso V, da LC nº 101/2000;
VIII - da margem de expansão das despesas obrigatórias de c aráter
c ontinuado, c onforme art. 4 o, § 2 o, inc iso V, da Lei Complementar nº 101/2000.
§ 1º As metas fisc ais estabelec idas no Anexo I desta Lei poderão ser
ajustadas quando do enc aminhamento do projeto de lei orç amentária anual, se
verific adas alteraç ões no c omportamento das variáveis mac roec onômic as utilizadas
nas estimativas das rec eitas e despesas;
§ 2º Na hipótese prevista pelo § 1º, o demonstrativo de que trata o inc iso I do
Caput deverá ser reelaborado e enc aminhado juntamente c om o projeto de lei
orç amentária anual, ac ompanhado da memória e metodologia de c álc ulo.
§ 3º Durante o exerc íc io de 2018, a meta resultado primário prevista no
demonstrativo referido no inc iso I do c aput, poderá ser reduzida até o montante que
c orresponder à frustraç ão da arrec adaç ão das rec eitas que são objeto de
transferênc ia c onstituc ional, c om base nos arts. 158 e 159 da Constituiç ão Federal.
§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, c onsidera-se frustraç ão de arrec adaç ão,
a diferenç a a menor que for observada entre os valores que forem arrec adados em
c ada mês, em c omparaç ão c om igual mês do ano anterior.
§ 5º Nas hipóteses de revisão dos valores das metas fisc ais de que trata este
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artigo, e para efeitos de avaliaç ão na audiênc ia públic a prevista no art. 9 o, § 4 o, da
LC nº 101/2000, as rec eitas e despesas realizadas serão c omparadas c om as metas
ajustadas.
Art. 3º Estão disc riminados, no Anexo II, que integra esta Lei, os Risc os
Fisc ais, onde são avaliados os risc os orç amentários e os passivos c ontingentes
c apazes de afetar as c ontas públic as, em c umprimento ao art. 4 o, § 3 o, da LC nº
101/2000.
§ 1º Consideram-se passivos c ontingentes e outros risc os fisc ais possíveis
obrigaç ões a serem c umpridas em 2018, c uja existênc ia será c onfirmada somente
pela oc orrênc ia ou não de um ou mais eventos futuros que não estejam totalmente
sob c ontrole do Munic ípio.
§ 2º Também são passivos c ontingentes, obrigaç ões dec orrentes de eventos
passados, c uja liquidaç ão em 2018 seja improvável ou c ujo valor não possa ser
tec nic amente estimado.
§ 3º Caso se c onc retizem, os risc os fisc ais serão atendidos c om rec ursos da
Reserva de Contingênc ia e, sendo esta insufic iente, serão indic ados, também, o
exc esso de arrec adaç ão e o superávit financ eiro do exerc íc io anterior, se houver,
obedec ida a fonte de rec ursos c orrespondente.
§ 4º Sendo esses rec ursos insufic ientes, o Poder Exec utivo poderá reduzir as
dotaç ões destinadas para investimentos, desde que não c omprometidas.
CAPÍTULO III
Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal Extraídas do Plano
Plurianual
Art. 4º As metas e prioridades para o exerc íc io financ eiro de 2018 estão
estruturadas de ac ordo c om o Plano Plurianual para 2018/2021 - Lei n o 7.034 de 18
de julho de 2017 e suas alteraç ões, espec ific adas no Anexo III, integrante desta Lei,
as quais terão prec edênc ia na aloc aç ão de rec ursos na Lei Orç amentária.
§ 1º Os valores c onstantes no Anexo de que trata este artigo possuem c aráter
indic ativo e não normativo, devendo servir de referênc ia para o planejamento,
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podendo ser atualizados pela lei orç amentária ou através de c réditos adic ionais.
§ 2º As metas e prioridades de que trata o caput deste artigo, bem c omo as
respec tivas aç ões planejadas para o seu atingimento, poderão ser alteradas, se
durante o período dec orrido entre a apresentaç ão desta Lei e a elaboraç ão da
proposta orç amentária para 2018 surgirem novas demandas ou situaç ões em que
haja nec essidade da intervenç ão do Poder Públic o, ou em dec orrênc ia de c réditos
adic ionais oc orridos.
§ 3º Na hipótese prevista no §2 o, as alteraç ões do Anexo de Metas e
Prioridades serão enc aminhadas juntamente c om a proposta orç amentária para o
próximo exerc íc io.
CAPÍTULO IV
Da Estrutura e Organização do Orçamento
Art. 5º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I - Programa: instrumento de organizaç ão da aç ão governamental visando à
c onc retizaç ão dos objetivos pretendidos, mensurados por indic adores, c onforme
estabelec ido no plano plurianual;
II - Atividade: instrumento de programaç ão para alc anç ar o objetivo de um
programa, envolvendo um c onjunto de operaç ões que se realizam de modo c ontínuo
e permanente, das quais resulta um produto nec essário à manutenç ão da aç ão de
governo;
III - Projeto: instrumento de programaç ão para alc anç ar o objetivo de um
programa, envolvendo um c onjunto de operaç ões, limitadas no tempo, das quais
resulta um produto que c onc orre para a expansão ou aperfeiç oamento da aç ão de
governo;
IV - Operaç ão Espec ial: despesas que não c ontribuem para a manutenç ão
das aç ões de governo, das quais não resulta um produto, e não geram
c ontraprestaç ão direta sob a forma de bens ou serviç os;
V - Órgão Orç amentário: o maior nível da c lassific aç ão instituc ional, que tem
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por finalidade agrupar unidades orç amentárias.
VI - Unidade Orç amentária: o menor nível da c lassific aç ão instituc ional;
§ 1º Na Lei de Orç amento, c ada programa identific ará as aç ões nec essárias
para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos ou operaç ões
espec iais, espec ific ando os respec tivos valores, bem c omo os órgãos e as unidades
orç amentárias responsáveis pela realizaç ão da aç ão.
§ 2º Cada atividade, projeto ou operaç ão espec ial identific ará a funç ão e a
subfunç ão às quais se vinc ulam, de ac ordo c om a Portaria MOG nº 42/1999 e suas
atualizaç ões.
§ 3º A c lassific aç ão das unidades orç amentárias atenderá, no que c ouber, ao
disposto no art. 14 da Lei Federal nº 4.320/64.
§ 4º As operaç ões espec iais relac ionadas ao pagamento de enc argos gerais
do Munic ípio, serão c onsignadas em unidade orç amentária espec ífic a.
Art. 6º Independentemente do grupo de natureza de despesa em que for
c lassific ado, todo e qualquer c rédito orç amentário deve ser c onsignado diretamente
à unidade orç amentária à qual pertenc em as aç ões c orrespondentes, vedando-se a
c onsignaç ão de c rédito a título de transferênc ia a unidades orç amentárias
integrantes dos Orç amentos Fisc al e da Seguridade Soc ial.
Parágrafo únic o. As operaç ões entre órgãos, fundos e entidades previstas nos
Orç amentos Fisc al e da Seguridade Soc ial serão exec utadas obrigatoriamente por
meio de empenho, liquidaç ão e pagamento, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64,
utilizando-se a modalidade de aplic aç ão 91 – Aplic aç ão Direta Dec orrente de
Operaç ão entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orç amento Fisc al e do
Orç amento da Seguridade Soc ial.
Art. 7º Os orç amentos fisc al e da seguridade soc ial disc riminarão a despesa
por elementos de despesa, na forma do art. 15, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 8º O Projeto de Lei Orç amentária Anual será enc aminhado ao Poder
Legislativo, c onforme estabelec ido no § 5º do art. 165 da Constituiç ão Federal, nos
arts 93 e 94 da Lei Orgânic a do Munic ípio e no art. 2º, da Lei Federal nº 4.320/64, e
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será c omposto de:
I - texto da Lei;
II - c onsolidaç ão dos quadros orç amentários;
Parágrafo únic o. Integrarão a c onsolidaç ão dos quadros orç amentários a que
se refere o inc iso II, inc luindo os c omplementos referenc iados no art. 22, inc iso III, da
Lei Federal nº 4.320/64, os seguintes quadros:
I -

disc riminaç ão da legislaç ão básic a da rec eita e da despesa dos

orç amentos fisc al e da seguridade soc ial;
II - demonstrativo da evoluç ão da rec eita, em atendimento ao disposto no art.
12 da LC nº 101/2000;
III - demonstrativo da estimativa e c ompensaç ão da renúnc ia de rec eita e da
margem de expansão das despesas obrigatórias de c aráter c ontinuado, de ac ordo
c om o art. 5º, inc iso II, da LC nº 101/2000;
IV - demonstrativo das rec eitas por origem e das despesas por grupo de
natureza de despesa dos orç amentos fisc al e da seguridade soc ial, c onforme art. 165,
§ 5º, III, da Constituiç ão Federal;
V - demonstrativo da rec eita e planos de aplic aç ão dos Fundos Espec iais,
que obedec erá ao disposto no inc iso I do § 2º do art. 2º da Lei Federal nº 4.320/64;
VI - demonstrativo de c ompatibilidade da programaç ão do orç amento c om as
metas fisc ais estabelec idas na Lei de Diretrizes Orç amentárias, de ac ordo c om o art.
5º, inc iso I, da LC nº 101/2000;
VII - demonstrativo da fixaç ão da despesa c om pessoal e enc argos soc iais,
para os Poderes Exec utivo e Legislativo, c onfrontando a sua totalizaç ão c om a
rec eita c orrente líquida prevista, nos termos dos artigos 19 e 20 da LC nº 101/2000,
ac ompanhado da memória de c álc ulo;
VIII - demonstrativo da previsão das aplic aç ões de rec ursos na Manutenç ão e
Desenvolvimento do Ensino (MDE) e do Fundo de Manutenç ão e Desenvolvimento da
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Educ aç ão Básic a e de Valorizaç ão dos Profissionais da Educ aç ão (FUNDEB);
IX - demonstrativo da previsão da aplic aç ão anual do Munic ípio em Aç ões e
Serviç os Públic os de Saúde (ASPS), c onforme a Lei Complementar nº 141, de 13 de
janeiro de 2012;
X - demonstrativo das c ategorias de programaç ão a serem financ iadas c om
rec ursos de operaç ões de c rédito realizadas e a realizar, c om indic aç ão da dotaç ão e
do orç amento a que pertenc em;
XI - demonstrativo do c álc ulo do limite máximo de despesa para a Câmara
Munic ipal, c onforme o artigo 29-A da Constituiç ão Federal, de ac ordo c om a
metodologia prevista no §2º do art. 13 desta Lei.
Art. 9º A mensagem que enc aminhar o projeto de lei orç amentária anual
c onterá:
I - relato suc into da situaç ão ec onômic a e financ eira do Munic ípio e
projeç ões para o exerc íc io de 2018, c om destaque, se for o c aso, para o
c omprometimento da rec eita c om o pagamento da dívida;
II - resumo da polític a ec onômic a e soc ial do Governo;
III - justific ativa da estimativa e da fixaç ão, respec tivamente, da rec eita e da
despesa e dos seus princ ipais agregados, c onforme dispõe o inc iso I do art. 22 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964;
IV - memória de c álc ulo da rec eita e premissas utilizadas;
V - demonstrativo da dívida fundada, assim c omo da evoluç ão do estoque da
dívida públic a, dos últimos três anos, a situaç ão provável no final de 2017 e a
previsão para o exerc íc io de 2018;
VI - relaç ão dos prec atórios a serem c umpridos em 2018 c om as dotaç ões
para tal fim c onstantes na proposta orç amentária;
VII - relaç ão das aç ões prioritárias aprovadas nas audiênc ias públic as
realizadas na forma estabelec ida pelo art. 11 desta Lei, c om a identific aç ão dos
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respec tivos projetos, atividades ou operaç ões espec iais, bem c omo os valores
c orrespondentes.
CAPÍTULO V
Das Diretrizes para Elaboração e Execução do Orçamento e suas Alterações
Seção I
Das Diretrizes Gerais
Art. 10 Os orç amentos fisc al e da seguridade soc ial c ompreenderão o
c onjunto das rec eitas públic as, bem c omo das despesas do Poder Legislativo e do
Poder Exec utivo, neste abrangidos seus respec tivos fundos, órgãos e entidades da
Administraç ão Direta e Indireta, inc lusive Fundaç ões instituídas e mantidas pelo
Poder Públic o, bem c omo as empresas e soc iedades de ec onomia mista em que o
Munic ípio detenha, direta ou indiretamente, a maioria do c apital soc ial c om direito a
voto e que dele rec ebam rec ursos.
Art. 11 A elaboraç ão e a aprovaç ão do Orç amento para o exerc íc io de 2018
e a sua exec uç ão obedec erão, entre outros, ao princ ípio da public idade,
promovendo-se a transparênc ia da gestão fisc al e permitindo-se o amplo ac esso da
soc iedade a todas as informaç ões relativas a c ada uma dessas etapas.
§ 1º Para fins de atendimento ao disposto no art. 48, § 1º, I, da LC
nº 101/2000, o Poder Exec utivo organizará audiênc ia(s) públic a(s) a fim de assegurar
aos c idadãos a partic ipaç ão na seleç ão das prioridades de investimentos, que terão
rec ursos c onsignados no orç amento.
§ 2º A Câmara Munic ipal organizará audiênc ia(s) públic a(s) para disc ussão
da proposta orç amentária durante o proc esso de sua aprec iaç ão e aprovaç ão.
Art. 12 Os Fundos Munic ipais c onstituirão unidade orç amentária espec ífic a, e
terão suas Rec eitas vinc uladas a Despesas relac ionadas c om seus objetivos,
identific adas em Planos de Aplic aç ão, representados nas Planilhas de Despesas
referidas no art. 8º, § 1º, inc iso V, desta Lei.
Parágrafo únic o. A administraç ão dos Fundos Munic ipais será efetivada pelo
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Chefe do Poder Exec utivo, podendo, por ato formal deste, e observada a respec tiva
legislaç ão pertinente, ser delegada a Sec retários, servidores munic ipais ou c omissão
de servidores.
Art. 13 Os estudos para definiç ão do Orç amento da Rec eita deverão observar
os efeitos da alteraç ão da legislaç ão tributária, inc entivos fisc ais autorizados, a
inflaç ão do período, o c resc imento ec onômic o, a ampliaç ão da base de c álc ulo dos
tributos, a sua evoluç ão nos últimos três exerc íc ios e a projeç ão para os dois anos
seguintes ao exerc íc io de 2018.
§ 1º Até 30 dias antes do enc aminhamento da Proposta Orç amentária ao
Poder Legislativo, o Poder Exec utivo Munic ipal c oloc ará à disposiç ão da Câmara
Munic ipal os estudos e as estimativas de rec eitas para o exerc íc io de 2018, inc lusive
da rec eita c orrente líquida, e as respec tivas memórias de c álc ulo.
§ 2º Para fins do limite das despesas do Poder Legislativo, nos termos do art.
29-A da Constituiç ão Federal e da metodologia de c álc ulo estabelec ida pela
Instruç ão Normativa nº 19/2016 do Tribunal de Contas do Estado, c onsiderar-se-á a
rec eita arrec adada até o último mês anterior ao prazo para a entrega da proposta
orç amentária, ac resc ida da tendênc ia de arrec adaç ão até o final do exerc íc io.
Art. 14 Constarão no projeto de lei orç amentária reservas de c ontingênc ia,
desdobradas para atender às seguintes finalidades:
I - atender passivos c ontingentes e outros risc os e eventos fisc ais imprevistos;
II - c obertura de c réditos adic ionais;
§ 1º A reserva de c ontingênc ia, de que trata o inc iso I do caput, será fixada
em, no mínimo, 0,5 % (meio por c ento) da rec eita c orrente líquida, e sua utilizaç ão
dar-se-á mediante c réditos adic ionais abertos à sua c onta.
§ 2º Na hipótese de fic ar demonstrado que as reservas de c ontingênc ia
c onstituídas na forma dos inc isos I e III do c aput não prec isarão ser utilizadas para
sua finalidade, no todo ou em parte, o Chefe do Exec utivo poderá utilizar seu saldo
para dar c obertura a outros c réditos adic ionais, legalmente autorizados na forma dos
artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.
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§ 3º A Reserva de Contingênc ia da Unidade Gestora do Regime Próprio de
Previdênc ia Soc ial será c onstituída dos rec ursos que c orresponderão à previsão de
seu superávit orç amentário e somente poderá ser utilizada para a c obertura de
c réditos adic ionais do próprio regime.
Art. 15 Observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 101, de
2000, somente serão inc luídos novos projetos na Lei Orç amentária de 2018 se:
I - tiverem sido adequada e sufic ientemente c ontempladas as despesas para
c onservaç ão do patrimônio públic o e para os projetos em andamento, c onstantes do
Anexo IV desta Lei;
II - a aç ão estiver c ompatível c om o Plano Plurianual.
Parágrafo únic o. O disposto neste artigo não se aplic a às despesas
programadas c om rec ursos de transferênc ias voluntárias e operaç ões de c rédito, c uja
exec uç ão fic a limitada à respec tiva disponibilidade orç amentária e financ eira.
Art. 16 Os proc edimentos administrativos de

estimativa

do

impac to

orç amentário-financ eiro e dec laraç ão do ordenador da despesa de que trata o art.
16, I e II, da LC nº 101/2000, quando for o c aso, deverão ser inseridos no proc esso
que abriga os autos da lic itaç ão ou de sua dispensa/inexigibilidade.
§ 1º Para efeito do disposto no art. 16, § 3º, da LC nº 101/2000, serão
c onsideradas despesas irrelevantes aquelas dec orrentes da c riaç ão, expansão ou
aperfeiç oamento da aç ão governamental que ac arrete aumento da despesa, c ujo
montante no exerc íc io financ eiro de 2018, em c ada evento, não exc eda aos valores
limites para dispensa de lic itaç ão fixados nos inc isos I e II do art. 24 da Lei nº
8.666/93, c onforme o c aso.
§ 2º No c aso de despesas c om pessoal e respec tivos enc argos, desde que não
c onfigurem

geraç ão

de

despesa

obrigatória

de

c aráter

c ontinuado,

serão

c onsideradas irrelevantes aquelas c ujo montante, no exerc íc io de 2018, em c ada
evento, não exc eda a 25 (vinte e c inc o) vezes o menor padrão de venc imentos.
Art. 17 A c ompensaç ão de que trata o art. 17, § 2º, da LC n° 101/2000,
quando da c riaç ão ou aumento de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado,
poderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem líquida de expansão
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prevista no inc iso V do § 2º do art. 4º, da referida Lei, desde que observados:
I - o limite das respec tivas dotaç ões c onstantes da Lei Orç amentária de 2018
e de c réditos adic ionais;
II - os limites estabelec idos nos arts. 20, inc iso III, e 22, parágrafo únic o, da
LC nº 101/2000, no c aso da geraç ão de despesas c om pessoal e respec tivos
enc argos; e
III - o valor da margem líquida de expansão c onstante no demonstrativo de
que trata o art. 2º, VIII, dessa Lei.
Art. 18 O c ontrole de c ustos das aç ões desenvolvidas pelo Poder Públic o
Munic ipal de que trata o art. 50, § 3º, da LC nº 101/2000, deverá, no mínimo,
evidenc iar, em relatórios anuais os gastos das obras e dos serviç os públic os, tais
c omo:
I - dos programas finalístic os e respec tivas aç ões previsto no Plano Plurianual;
II - do m² das c onstruç ões e do m² das pavimentaç ões;
III - do c usto aluno/ano da educ aç ão infantil e do ensino fundamental, do
c usto aluno/ano do transporte esc olar e do c usto aluno/ano c om merenda esc olar;
IV - do c usto da destinaç ão final da tonelada de lixo;
V - do c usto do atendimento nas unidades de saúde, entre outros.
§ 1º O c ontrole de c ustos de que trata o caput será orientado para o
estabelec imento da relaç ão entre a despesa públic a e o resultado obtido, de forma a
priorizar a

análise

da

efic iênc ia

na

aloc aç ão

dos rec ursos, permitindo

o

ac ompanhamento das gestões orç amentária, financ eira e patrimonial.
§ 2º Os gastos serão apurados e avaliados através das operaç ões
orç amentárias, tomando-se por base, a c omparaç ão entre as despesas autorizadas e
liquidadas. Também poderá ser avaliada através de c omparaç ão a relaç ão entre a
previsão e a realizaç ão das metas físic as.
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§ 3º Os relatórios referidos no caput deverão ser disponibilizados em meio
eletrônic o de ac esso ao públic o, em até 30 dias c ontados da data de sua emissão.
Art. 19 As metas fisc ais estabelec idas no demonstrativo de que trata o inc iso I
do art. 2º serão desdobradas em metas quadrimestrais para fins de avaliaç ão em
audiênc ia públic a na Câmara Munic ipal até o final dos meses de maio, setembro e
fevereiro, de modo a ac ompanhar o c umprimento dos seus objetivos, c orrigir desvios,
avaliar os gastos e também o c umprimento das metas físic as estabelec idas.
Parágrafo únic o. Compete ao Poder Legislativo Munic ipal, mediante prévio
agendamento c om o Poder Exec utivo, c onvoc ar e c oordenar a realizaç ão das
audiênc ias públic as referidas no caput.
Seção II
Das Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade Social
Art. 20 O Orç amento da Seguridade Soc ial c ompreenderá as dotaç ões
destinadas a atender às aç ões de saúde, previdênc ia e assistênc ia soc ial, e c ontará,
entre outros, c om rec ursos provenientes:
I - do produto da arrec adaç ão de impostos e transferênc ias c onstituc ionais
vinc ulados às aç ões e serviç os públic os de saúde, nos termos da Lei Complementar
nº 141, de 13 de janeiro de 2012;
II - das c ontribuiç ões para o Regime Próprio de Previdênc ia Soc ial dos
Servidores

Munic ipais,

que

será

utilizada

para

despesas

c om

enc argos

previdenc iários do Munic ípio;
III - as demais rec eitas c ujas despesas integram, exc lusivamente, o
orç amento referido no caput deste artigo.
Parágrafo únic o. O orç amento da seguridade soc ial será evidenc iado na
forma do demonstrativo previsto no art. 8º, § 1º, inc iso IV, desta Lei.
Seção III
Das Disposições sobre a Programação e Execução Orçamentária e Financeira
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Art. 21 O Chefe do Poder Exec utivo Munic ipal estabelec erá, através de
Dec reto, em até 30 dias após a public aç ão da Lei Orç amentária Anual, o
desdobramento da rec eita prevista em metas bimestrais de arrec adaç ão, a
programaç ão financ eira das rec eitas e despesas e o c ronograma de exec uç ão
mensal para todas as Unidades Orç amentárias, c onsiderando, nestas, eventuais
défic its financ eiros apurados nos Balanç os Patrimoniais do exerc íc io anterior, de
forma a restabelec er equilíbrio.
Parágrafo únic o. O ato referido no caput deste artigo e os que o modific arem
c onterá:
I - metas quadrimestrais para o resultado primário, que servirão de parâmetro
para a avaliaç ão de que trata o art. 9º, § 4º da LC nº 101/2000;
II - metas bimestrais de realizaç ão de rec eitas primárias, em atendimento ao
disposto no art. 13 da LC nº 101/2000, disc riminadas, no mínimo, por origem,
identific ando-se separadamente, quando c abível, as medidas de c ombate à evasão e
à sonegaç ão fisc al e da c obranç a da dívida ativa;
III - c ronograma de desembolso mensal de despesas, por órgão e unidade
orç amentária.
Art. 22 Na exec uç ão do orç amento, verific ado que o c omportamento da
rec eita ordinária poderá afetar o c umprimento das metas de resultados primário e
nominal, e observado o disposto no § 2º do art. 2º desta Lei, os Poderes Exec utivo e
Legislativo, de forma proporc ional às suas dotaç ões, adotarão o mec anismo da
limitaç ão de empenhos e movimentaç ão financ eira nos montantes nec essários,
observadas as respec tivas fontes de rec ursos, nas seguintes despesas:
I - c ontrapartida para projetos ou atividades vinc ulados a rec ursos oriundos de
fontes extraordinárias, c omo transferênc ias voluntárias, operaç ões de c rédito,
alienaç ão de ativos, desde que ainda não c omprometidos;
II - obras em geral, c uja fase ou etapa ainda não esteja inic iada;
III - aquisiç ão de c ombustíveis e derivados, destinada à frota de veíc ulos,
exc eto dos setores de educ aç ão e saúde;
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IV - dotaç ão para material de c onsumo e outros serviç os de terc eiros das
diversas atividades;
V - diárias de viagem;
VI - festividades, homenagens, rec epç ões e demais eventos da mesma
natureza;
VII - despesas c om public idade instituc ional;
VIII - horas extras.
§ 1º Na avaliaç ão do c umprimento das metas bimestrais de arrec adaç ão para
implementaç ão ou não do mec anismo da limitaç ão de empenho e movimentaç ão
financ eira, será c onsiderado ainda o resultado financ eiro apurado no Balanç o
Patrimonial do exerc íc io de 2017, observada a vinc ulaç ão de rec ursos.
§ 2º Não serão objeto de limitaç ão de empenho:
I - despesas relac ionadas c om vinc ulaç ões c onstituc ionais e legais, nos
termos do § 2º do art. 9º da LC nº 101/2000 e do art. 28 da Lei Complementar
Federal n.º 141, de 13 de janeiro de 2012;
II - as despesas c om o pagamento de prec atórios e sentenç as judic iais de
pequeno valor;
III - as despesas fixas e obrigatórias c om pessoal e enc argos soc iais; e
IV - as despesas financ iadas c om rec ursos de Transferênc ias Voluntárias da
União e do Estado, Operaç ões de Crédito e Alienaç ão de bens, observado o disposto
no art. 24 desta Lei.
§ 3º Na hipótese de oc orrênc ia do disposto no caput deste artigo, o Poder
Exec utivo c omunic ará à Câmara Munic ipal o montante que lhe c aberá tornar
indisponível para empenho e movimentaç ão financ eira.
§ 4º Os Chefes do Poder Exec utivo e do Poder Legislativo deverão divulgar,
em ato próprio, os ajustes proc essados, que será disc riminado, no mínimo, por órgão.
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§ 5º oc orrendo o restabelec imento da rec eita prevista, a rec omposiç ão se
fará obedec endo ao disposto no art. 9º, § 1º, da LC nº 101/2000.
§ 6º Na oc orrênc ia de c alamidade públic a, rec onhec ida na forma da lei,
serão dispensadas a obtenç ão dos resultados fisc ais programados e a limitaç ão de
empenho enquanto perdurar essa situaç ão, nos termos do art. 65 da LC nº 101/2000.
Art. 23 O repasse financ eiro da c ota destinada ao atendimento das despesas
do Poder Legislativo, obedec ida a programaç ão financ eira, será repassado até o dia
20 de c ada mês, mediante depósito em c onta banc ária espec ífic a, indic ada pela
Mesa Diretora da Câmara Munic ipal.
§ 1º Os rendimentos das aplic aç ões financ eiras e

outros ingressos

orç amentários que venham a ser arrec adadas através do Poder Legislativo, serão
c ontabilizados c omo rec eita pelo Poder Exec utivo, tendo c omo c ontrapartida o
repasse referido no caput deste artigo.
§ 2º Ao final do exerc íc io financ eiro de 2018, o saldo de rec ursos financ eiros
porventura existentes na Câmara, será devolvido ao Poder Exec utivo, livre de
quaisquer vinc ulaç ões, deduzidos os valores c orrespondentes ao saldo das obrigaç ões
a pagar, nelas inc luídos os restos a pagar do Poder Legislativo;
§ 3º O eventual saldo de rec ursos financ eiros que não for devolvido no prazo
estabelec ido no parágrafo anterior, será devidamente registrado na c ontabilidade e
c onsiderado c omo antec ipaç ão de repasse do exerc íc io financ eiro de 2019.
Art. 24 Os projetos, atividades e operaç ões espec iais previstos na Lei
Orç amentária, ou em seus c réditos adic ionais, que dependam de rec ursos oriundos
de transferênc ias voluntárias, operaç ões de c rédito, alienaç ão de bens e outros
rec ursos vinc ulados, só serão movimentados, se oc orrer ou estiver garantido o seu
ingresso no fluxo de c aixa, respeitado, ainda, o montante ingressado ou garantido.
§ 1º No c aso dos rec ursos de transferênc ias voluntárias e de operaç ões de
c rédito, c onsiderar-se-á garantido o ingresso no fluxo de c aixa, a partir da assinatura
do respec tivo c onvênio, c ontrato ou instrumento c ongênere, bem c omo na assinatura
dos c orrespondentes aditamentos de valor, não se c onfundindo c om as liberaç ões
financ eiras de rec ursos, que devem obedec er ao c ronograma de desembolso previsto
nos respec tivos instrumentos.
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§ 2º A exec uç ão das Rec eitas e das Despesas identific ará c om c odific aç ão
adequada c ada uma das fontes de rec ursos, de forma a permitir o adequado c ontrole
da exec uç ão dos rec ursos menc ionados no caput deste artigo.
Art. 25 A despesa não poderá ser realizada se não houver c omprovada e
sufic iente disponibilidade de dotaç ão orç amentária para atendê-la, sendo vedada a
adoç ão de qualquer proc edimento que viabilize a sua realizaç ão sem observar a
referida disponibilidade.
§ 1º A c ontabilidade registrará todos os atos e os fatos relativos à gestão
orç amentário-financ eira, independentemente de sua legalidade, sem prejuízo das
responsabilidades e demais c onsequênc ias advindas da inobservânc ia do disposto no
caput deste artigo.
§ 2º A realizaç ão de atos de gestão orç amentária, financ eira e patrimonial,
após 31 de dezembro de 2018, relativos ao exerc íc io findo, não será permitida,
exc eto ajustes para fins de elaboraç ão das demonstraç ões c ontábeis, os quais
deverão oc orrer até o trigésimo dia de seu enc erramento.
Art. 26 Para efeito do disposto no § 1º do art. 1º e do art. 42 da LC nº
101/2000, c onsidera-se c ontraída a obrigaç ão, e exigível o empenho da despesa
c orrespondente, no momento da formalizaç ão do c ontrato administrativo ou
instrumento c ongênere.
Parágrafo únic o. No c aso de despesas relativas à obras e prestaç ão de
serviç os, c onsideram-se c ompromissadas apenas as prestaç ões c ujos pagamentos
devam ser realizados no exerc íc io financ eiro, observado o c ronograma pac tuado.
Seção IV
Das Diretrizes sobre Alterações da Lei Orçamentária
Art. 27 A abertura de c réditos suplementares e espec iais dependerá da
existênc ia de rec ursos disponíveis para a despesa, nos termos da Lei Federal nº
4.320/64.
§ 1º A apuraç ão do exc esso de arrec adaç ão de que trata o art. 43, § 3º, da
Lei Federal nº 4.320/64, será realizada por fonte de rec ursos para fins de abertura de
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c réditos adic ionais, c onforme exigênc ia c ontida no art. 8º, parágrafo únic o, da LC nº
101/2000.
§ 2º Os rec ursos aloc ados na Lei Orç amentária de 2018 para pagamento de
prec atórios somente
suplementares ou

poderão

ser c anc elados para

espec iais para

a

abertura

finalidades diversas mediante

de

c réditos

autorizaç ão

legislativa espec ífic a.
§ 3º Nos c asos de c réditos à c onta de rec ursos de exc esso de arrec adaç ão ou
à c onta de rec eitas não previstas no orç amento, as exposiç ões de motivos c onterão a
atualizaç ão das estimativas de rec eitas para o exerc íc io, c omparando-as c om as
estimativas c onstantes na Lei Orç amentária, a identific aç ão das parc elas já utilizadas
em c réditos adic ionais, abertos ou c ujos projetos se enc ontrem em tramitaç ão.
§ 4º Nos c asos de abertura de c réditos adic ionais à c onta de superávit
financ eiro, as exposiç ões de motivos c onterão informaç ões relativas a:
I - superávit financ eiro do exerc íc io de 2017, por fonte de rec ursos;
II - c réditos espec iais e extraordinários reabertos no exerc íc io de 2018;
III - valores já utilizados em c réditos adic ionais, abertos ou em tramitaç ão;
IV - saldo atualizado do superávit financ eiro disponível, por fonte de rec ursos.
§ 5º Considera-se superávit financ eiro do exerc íc io anterior, para fins do § 2º
do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, os rec ursos que forem disponibilizados a partir
do c anc elamento de restos a pagar durante o exerc íc io de 2018, obedec ida a fonte
de rec ursos c orrespondente.
§ 6º Os projetos de lei relativos a c réditos suplementares ou espec iais
solic itados pelo Poder Legislativo, c om indic aç ão de rec ursos de reduç ão de
dotaç ões do próprio poder, serão enc aminhados à Câmara Munic ipal na reunião
subsequente, a c ontar do rec ebimento da solic itaç ão.
§ 7º As solic itaç ões de que trata o § 6º serão ac ompanhadas da exposiç ão de
motivos de que trata o § 2º deste artigo.
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Art. 28 No âmbito do Poder Legislativo, a abertura de c réditos suplementares
autorizados

na

Lei

Orç amentária

de

2018,

c om

indic aç ão

de

rec ursos

c ompensatórios do próprio órgão, nos termos do art. 43, § 1º, inc iso III, da Lei Federal
nº 4.320/1964, proc eder-se-á por ato do Presidente da Câmara dos Vereadores.
Art. 29 A reabertura dos c réditos espec iais e extraordinários, c onforme
disposto no art. 167, § 2º, da Constituiç ão Federal, será efetivada, quando nec essária,
até 30 de abril de 2018.
Art. 30 O Poder Exec utivo poderá, mediante Dec reto, transpor, remanejar,
transferir ou utilizar, total ou parc ialmente, as dotaç ões orç amentárias aprovadas na
Lei Orç amentária de 2018 e em c réditos adic ionais, em dec orrênc ia da extinç ão,
transformaç ão, transferênc ia, inc orporaç ão ou desmembramento de órgãos e
entidades, bem c omo de alteraç ões de suas c ompetênc ias ou atribuiç ões, mantida a
estrutura programátic a, expressa por c ategoria de programaç ão, c onforme definida
no art. 6º desta Lei.
Parágrafo únic o. A transposiç ão, transferênc ia ou remanejamento não poderá
resultar em alteraç ão dos valores das programaç ões aprovadas na Lei Orç amentária
ou

em

c réditos

adic ionais,

podendo

haver,

exc epc ionalmente,

ajuste

na

c lassific aç ão func ional.
Art. 31 As fontes de rec ursos e as modalidades de aplic aç ão da despesa,
aprovadas na lei orç amentária, e em seus c réditos adic ionais, poderão ser
modific adas, justific adamente, para atender às nec essidades de exec uç ão, por meio
de dec reto do Poder Exec utivo, desde que verific ada a inviabilidade téc nic a,
operac ional ou ec onômic a da exec uç ão do c rédito, através da fonte de rec ursos e/ou
modalidade prevista na lei orç amentária e em seus c réditos adic ionais.
Seção V
Da Destinação de Recursos Públicos a Pessoas Físicas e Jurídicas
Sub-Seção I
Das Subv enções Econômicas
Art. 32 A destinaç ão de rec ursos para equalizaç ão de enc argos financ eiros ou
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de preç os, o pagamento de bonific aç ões a produtores rurais e a ajuda financ eira, a
qualquer título, a entidades privadas c om fins luc rativos, poderá oc orrer desde que
atendido o disposto nos artigos 26, 27 e 28 da Lei Complementar n o 101/2000.
§ 1º Em atendimento ao disposto no art. 19 da Lei Federal n o 4.320/1964, a
destinaç ão de rec ursos às entidades privadas c om fins luc rativos de que trata o caput
somente poderá oc orrer por meio de subvenç ões ec onômic as, sendo vedada a
transferênc ia a título de c ontribuiç ões ou auxílios para despesas de c apital.
§ 2º As transferênc ias a entidades privadas c om fins luc rativos de que trata o
“c aput” deste artigo, serão exec utadas na modalidade de aplic aç ão “60 –
Transferênc ias a Instituiç ões Privadas c om fins luc rativos” e no elemento de despesa
“45 – Subvenç ões Ec onômic as”.
Art. 33 No c aso das pessoas físic as, a ajuda financ eira referida art. 26 da Lei
Complementar nº 101/2000 será efetivada exc lusivamente por meio de programas
instituídos nas áreas de assistênc ia soc ial, saúde, educ aç ão, c ultura, desporto,
geraç ão de trabalho e renda, agric ultura e polític a habitac ional, nos termos da
legislaç ão espec ífic a.
Sub-Seção II
Das Subv enções Sociais
Art. 34 A transferênc ia de rec ursos a título de subvenç ões soc iais, nos termos
dos arts. 12, § 3º, I, 16 e 17 da Lei Federal n o 4.320/1964, atenderá às entidades
privadas sem fins luc rativos que exerç am atividades de natureza c ontinuada nas
áreas de c ultura, assistênc ia soc ial, saúde e educ aç ão.
Sub-Seção III
Das Contribuições Correntes e de Capital
Art. 35 A transferênc ia de rec ursos a título de c ontribuiç ão c orrente somente
será destinada a entidades sem fins luc rativos que preenc ham uma das seguintes
c ondiç ões:
I - estejam autorizadas em lei que identifique expressamente a entidade
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benefic iária;
II - estejam nominalmente identific adas na Lei Orç amentária de 2018; ou
III - sejam selec ionadas para exec uç ão, em parc eria c om a Administraç ão
Públic a Munic ipal, de atividades ou projetos que c ontribuam diretamente para o
alc anc e de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual.
Parágrafo únic o. No c aso dos inc isos I e II do caput, a transferênc ia
dependerá da formalizaç ão do ajuste, observadas as exigênc ias legais aplic áveis à
espéc ie.
Art. 36 A aloc aç ão de rec ursos para entidades privadas sem fins luc rativos, a
título de c ontribuiç ões de c apital, fic a c ondic ionada à autorizaç ão em lei espec ial
anterior de que trata o art. 12, § 6 o, da Lei Federal n o 4.320/1964.
Sub-Seção IV
Dos Auxílios
Art. 37 A transferênc ia de rec ursos a título de auxílios, previstos no art. 12, §
6 o,

da Lei Federal n o 4.320/1964, somente poderá ser realizada para entidades

privadas sem fins luc rativos que sejam:
I - de atendimento direto e gratuito ao públic o e voltadas para a educ aç ão
básic a;
II - para o desenvolvimento de programas voltados a manutenç ão e
preservaç ão do Meio Ambiente;
III - voltadas a aç ões de saúde e de atendimento direto e gratuito ao públic o,
prestadas por entidades sem fins luc rativos que sejam c ertific adas c omo entidades
benefic entes de assistênc ia soc ial na área de saúde;
IV - qualific adas c omo Organizaç ão da Soc iedade Civil de Interesse Públic o
- OSCIP, c om termo de parc eria firmada c om o Poder Públic o Munic ipal, de ac ordo
c om a Lei Federal n o 9.790/1999, e que partic ipem da exec uç ão de programas
c onstantes no plano plurianual, devendo a destinaç ão de rec ursos guardar
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c onformidade c om os objetivos soc iais da entidade;
V - qualific adas c omo Organizaç ões Soc iais – OS, c om c ontrato de gestão
c elebrado c om o Poder Públic o Munic ipal, de ac ordo c om a Lei Federal n o
9.637/1998, para fomento e exec uç ão de atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa
c ientífic a, ao desenvolvimento tec nológic o, à proteç ão e preservaç ão do meio
ambiente, à c ultura e à saúde, de ac ordo c om o programa de trabalho proposto, as
metas a serem atingidas e os prazos de exec uç ão previstos;
VI - qualific adas para o desenvolvimento de atividades esportivas que
c ontribuam para a formaç ão e c apac itaç ão de atletas;
VII - destinada a atender, assegurar e a promover o exerc íc io dos direitos e
das liberdades fundamentais por pessoa c om defic iênc ia, visando à sua habilitaç ão,
reabilitaç ão e integraç ão soc ial e c idadania, nos termos da Lei n o 13.146/2015;
VIII - c onstituídas sob a forma de assoc iaç ões ou c ooperativas formadas
exc lusivamente por pessoas físic as em situaç ão de risc o soc ial, rec onhec idas pelo
poder públic o c omo c atadores de materiais rec ic láveis e/ou reutilizáveis, c ujas aç ões
estejam c ontempladas no Plano Munic ipal de Gerenc iamento de Resíduos Sólidos,
de que trata a Lei Federal n o 12.305/2010, regulamentada pelo Dec reto Federal
n o 7.404/2010; e
IX - voltadas ao atendimento direto e gratuito ao públic o na área de
assistênc ia soc ial que:
a) se destinem a pessoas idosas, c rianç as e adolesc entes em situaç ão de
vulnerabilidade soc ial, risc o pessoal e soc ial;
b) sejam voltadas ao atendimento de pessoas em situaç ão de vulnerabilidade
soc ial, violaç ão de direito ou diretamente alc anç adas por programas e aç ões de
c ombate à pobreza e geraç ão de trabalho e renda;
§ 1º No c aso do inc iso I, a transferênc ia de rec ursos públic os deve ser
obrigatoriamente justific ada e vinc ulada ao plano de expansão da oferta públic a na
respec tiva etapa e modalidade de educ aç ão.
§ 2º No c aso do inc iso IV, as transferênc ias serão efetuadas por meio de
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termo de parc eria, c aso em que deverá ser observada a legislaç ão espec ífic a
pertinente a essas entidades e proc esso seletivo de ampla divulgaç ão.
Sub-Seç ão V
Das Disposiç ões Gerais para Destinaç ão de Rec ursos Públic os para Pessoas Físic as e
Jurídic as
Art. 38 Sem prejuízo das demais disposiç ões c ontidas nesta seç ão, a
transferênc ia de rec ursos prevista na Lei Federal n o 4.320/1964, a entidade privada
sem fins luc rativos, dependerá ainda de:
I - exec uç ão da despesa na modalidade de aplic aç ão “50 – Transferênc ias a
Instituiç ões Privadas sem fins luc rativos” e nos elementos de despesa “41 Contribuiç ões”, “42 - Auxílio” ou “43 - Subvenç ões Soc iais”;
II - estar regularmente c onstituída, assim c onsiderado:
a) no mínimo 2 anos de existênc ia, c om c adastro ativo, c omprovados por
meio de doc umentaç ão emitida pela Sec retaria da Rec eita Federal do Brasil, c om
base no Cadastro Nac ional da Pessoa Jurídic a – CNPJ, admitida a reduç ão deste
prazo por autorizaç ão legislativa espec ífic a na hipótese de nenhuma pessoa jurídic a
de direito privado sem fins luc rativos atingi-lo;
b) tenha esc rituraç ão de ac ordo c om os princ ípios fundamentais de
c ontabilidade e c om as Normas Brasileiras de Contabilidade;
III - ter apresentado as prestaç ões de c ontas de rec ursos anteriormente
rec ebidos, nos prazos e c ondiç ões fixados na legislaç ão e no c onvênio ou termo de
parc eria, c ontrato ou instrumento c ongênere c elebrados;
IV - inexistir prestaç ão de c ontas rejeitada pela Administraç ão Públic a nos
últimos 5 (c inc o) anos, exc eto se a aprec iaç ão das c ontas estiver pendente de
dec isão sobre rec urso c om efeito suspensivo, for sanada a irregularidade ou quitados
os débitos ou rec onsiderada a dec isão pela rejeiç ão;
V - não ter c omo dirigente pessoa que:
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a) seja membro de Poder, órgão ou entidade da Administraç ão Públic a
Munic ipal, estendendo-se a vedaç ão aos respec tivos c ônjuges ou c ompanheiros,
bem c omo parentes em linha reta, c olateral ou por afinidade, até o segundo grau;
b) inc ida em quaisquer das hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 1 o,
inc iso I, da Lei Complementar n o 64, de 18 de maio de 1990;
c ) c ujas c ontas relativas a c onvênios, termos de parc erias, c ontratos ou
instrumentos c ongêneres tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal
ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federaç ão, em dec isão irrec orrível, nos
últimos 8 (oito) anos;
d) tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o
exerc íc io de c argo em c omissão ou funç ão de c onfianç a, enquanto durar a
inabilitaç ão;
e) tenha sido c onsiderada responsável por ato de improbidade, enquanto
durarem os prazos estabelec idos nos inc isos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2
de junho de 1992.
VI - formalizaç ão de proc esso administrativo, no qual fiquem demonstrados
formalmente o c umprimento das exigênc ias legais em razão do regime jurídic o
aplic ável à espéc ie, além da emissão de parec eres do órgão téc nic o da
Administraç ão Públic a e do órgão de assessoria ou c onsultoria jurídic a da
Administraç ão Públic a ac erc a da possibilidade de c elebraç ão da parc eria.
Parágrafo únic o. Caberá ao Departamento de Planejamento e Captaç ão de
Rec ursos, órgão integrante da Sec retaria de Governo verific ar e dec larar a
implementaç ão

das

c ondiç ões

previstas

neste

artigo

e

demais

requisitos

estabelec idos nesta seç ão, c omunic ando à Unidade Central de Controle Interno
eventuais irregularidades verific adas.
Art. 39 É nec essária a c ontrapartida para as transferênc ias previstas na forma
de subvenç ões, auxílios e c ontribuiç ões, que poderá ser atendida por meio de
rec ursos financ eiros ou de bens ou serviç os ec onomic amente mensuráveis, c uja
expressão monetária será obrigatoriamente identific ada no termo de c olaboraç ão ou
de fomento.
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Art. 40 As entidades privadas benefic iadas c om rec ursos públic os munic ipais,
a qualquer título, sujeitar-se-ão à fisc alizaç ão da Administraç ão Públic a e dos
c onselhos de polític as públic as setoriais, c om

a finalidade de verific ar o

c umprimento de metas e objetivos para os quais rec eberam os rec ursos.
Parágrafo únic o. Enquanto vigentes os respec tivos c onvênios, termos de
parc eria, c ontratos ou instrumentos c ongêneres, o Poder Exec utivo deverá divulgar e
manter atualizadas na internet relaç ão das entidades privadas benefic iadas c om
rec ursos de subvenç ões, c ontribuiç ões e auxílios, c ontendo, pelo menos:
I - nome e CNPJ da entidade;
II - nome, funç ão e CPF dos dirigentes;
III - área de atuaç ão;
IV - endereç o da sede;
V - data, objeto, valor e número do c onvênio, termo de parc eria, c ontrato ou
instrumento c ongênere;
VI - valores transferidos e respec tivas datas.
Art. 41 Não serão c onsideradas subvenç ões, auxílios ou c ontribuiç ões, o
rateio das despesas dec orrentes da partic ipaç ão do Munic ípio em Consórc ios
Públic os instituído nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005.
Art. 42 As transferênc ias de rec ursos de que trata esta Seç ão serão feitas por
intermédio de instituiç ão financ eira ofic ial determinada pela Administraç ão Públic a,
devendo a nota de empenho ser emitida até a data da assinatura do respec tivo
c onvênio, termo de parc eria, ajuste ou instrumento c ongênere, observado o princ ípio
da c ompetênc ia da despesa, previsto no art. 50, inc iso II, da Lei Complementar
n o 101/2000.
Art.

43

Toda

movimentaç ão

de

rec ursos

relativos

às

subvenç ões,

c ontribuiç ões e auxílios de que trata esta Seç ão, por parte das entidades
benefic iárias, somente será realizada observando-se os seguintes prec eitos:
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I - depósito e movimentaç ão em c onta banc ária espec ífic a para c ada
instrumento de transferênc ia;
II - desembolsos mediante doc umento banc ário, por meio do qual se faç a
c rédito na c onta banc ária de titularidade do fornec edor ou prestador de serviç os.
Parágrafo únic o. Em sendo formalmente demonstrada a impossibilidade de
pagamento de fornec edores ou prestadores de serviç os mediante transferênc ia
banc ária, o c onvênio, o termo de parc eria, o ajuste ou instrumento c ongênere poderá
admitir a realizaç ão de pagamento em espéc ie, desde que a relaç ão de tais
pagamentos c onste no plano de trabalho e os rec ibos ou doc umentos fisc ais
pertinentes identifiquem adequadamente os c redores.
Seção VI
Dos Empréstimos, Financiamentos e Refinanciamentos
Art. 44 Observado o disposto no art. 27 da LC nº 101/2000, a c onc essão de
empréstimos e financ iamentos destinados a pessoas físic as e jurídic as fic a
c ondic ionada ao pagamento de juros não inferiores a 12% ao ano, ou ao c usto de
c aptaç ão e também às seguintes exigênc ias:
I - c onc essão através de fundo rotativo ou programa governamental
espec ífic o;
II - pré-seleç ão e aprovaç ão dos benefic iários pelo Poder Públic o;
III - formalizaç ão de c ontrato;
IV - assunç ão, pelo mutuário, dos enc argos financ eiros, eventuais c omissões,
taxas e outras despesas c obradas pelo agente financ eiro, quando for o c aso.
§ 1º

No c aso das pessoas jurídic as, serão c onsideradas c omo prioritárias,

para a c onc essão de empréstimos ou financ iamentos, as empresas que:
I - desenvolvam projetos de responsabilidade soc ioambiental;
II - integrem as c adeias produtivas loc ais;
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III - empreguem pessoas c om defic iênc ia em proporç ão superior à exigida no
art. 110 da Lei Federal n o 8.213/1991;
IV - adotem polític as de partic ipaç ão dos trabalhadores nos luc ros;
§ 2º Através de lei espec ífic a, poderá ser c onc edido subsídio para o
pagamento dos empréstimos e financ iamentos de que trata o caput deste artigo;
§ 3º As prorrogaç ões e c omposiç ões de dívidas dec orrentes de empréstimos,
financ iamentos e

refinanc iamentos c onc edidos c om

rec ursos do

Munic ípio

dependem de autorizaç ão expressa em lei espec ífic a.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Relativ as à Dív ida Pública Municipal
Art. 45 A lei orç amentária anual garantirá rec ursos para pagamento da dívida
públic a munic ipal, nos termos dos c ompromissos firmados, inc lusive c om a
previdênc ia soc ial.
Art. 46 O projeto de Lei Orç amentária somente poderá inc luir, na
c omposiç ão da rec eita total do Munic ípio, rec ursos provenientes de operaç ões de
c rédito já c ontratadas ou autorizadas pelo Ministério da Fazenda, respeitados os
limites estabelec idos no artigo 167, inc iso III, da Constituiç ão Federal e em
Resoluç ão do Senado Federal.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Relativ as às Despesas com Pessoal e Encargos Sociais
Art. 47 No exerc íc io de 2018, as despesas globais c om pessoal e enc argos
soc iais do Munic ípio, dos Poderes Exec utivo e Legislativo, c ompreendidas as
entidades menc ionadas no art. 10 dessa Lei, deverão obedec er às disposiç ões da LC
nº 101/2000.
§ 1º Os Poderes Exec utivo e Legislativo terão c omo base de projeç ão de suas
propostas orç amentárias, relativo a pessoal e enc argos soc iais, a despesa c om a folha
de pagamento do mês de agosto de 2017, c ompatibilizada c om as despesas
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apresentadas até esse mês e os eventuais ac résc imos legais, inc lusive a revisão geral
anual da remuneraç ão dos servidores públic os, o c resc imento vegetativo, e o disposto
no art. 50 desta Lei.
§ 2º A revisão geral anual da remuneraç ão dos servidores públic os munic ipais
e do subsídio de que trata o § 4º do art. 39 da Constituiç ão Federal, levará em c onta,
tanto quanto possível, a variaç ão do poder aquisitivo da moeda nac ional, segundo
índic es ofic iais.
Art. 48 Para fins dos limites previstos no art. 19, inc iso III, alíneas “a” e “b” da
LC nº 101/2000, o c álc ulo das despesas c om pessoal dos poderes exec utivo e
legislativo deverá observar as presc riç ões da Instruç ão Normativa nº 19/2016 do
Tribunal de Contas do Estado, ou a norma que lhe for superveniente.
Art. 49 Para fins de atendimento ao disposto no art. 39, § 6º da Constituiç ão
Federal, até 30 dias antes do prazo previsto para envio do Projeto de Lei
Orç amentária ao Poder Legislativo, o Poder Exec utivo public ará os valores do
subsídio e da remuneraç ão dos c argos e empregos públic os.
Parágrafo únic o. O Poder Legislativo observará o c umprimento do disposto
neste artigo, mediante ato da mesa diretora da Câmara Munic ipal.
Art. 50 O aumento da despesa c om pessoal, em dec orrênc ia de quaisquer
das medidas relac ionadas no artigo 169, § 1º, da Constituiç ão Federal, desde que
observada a legislaç ão vigente, respeitados os limites previstos nos artigos 20 e 22,
parágrafo únic o, da LC nº 101/2000, e c umpridas as exigênc ias previstas nos artigos
16 e 17 do referido diploma legal, fic a autorizado para:
I - c onc eder vantagens e aumentar a remuneraç ão de servidores;
II - c riar e extinguir c argos públic os e alterar a estrutura de c arreiras;
III - prover c argos efetivos, mediante c onc urso públic o, bem c omo efetuar
c ontrataç ões por tempo determinado para atender à nec essidade temporária de
exc epc ional interesse públic o, respeitada a legislaç ão munic ipal vigente;
IV - prover c argos em c omissão e funç ões de c onfianç a;
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V - melhorar a qualidade do serviç o públic o mediante a valorizaç ão do
servidor munic ipal, rec onhec endo a funç ão soc ial do seu trabalho;
VI - proporc ionar o desenvolvimento profissional de servidores munic ipais,
mediante a realizaç ão de programas de treinamento;
VII - proporc ionar o desenvolvimento pessoal dos servidores munic ipais,
mediante a realizaç ão de programas informativos, educ ativos e c ulturais;
VIII - melhorar as c ondiç ões de trabalho, equipamentos e infraestrutura,
espec ialmente no que c onc erne à saúde, alimentaç ão, transporte, seguranç a no
trabalho e justa remuneraç ão.
§ 1º No c aso dos inc isos I, II, III e IV além dos requisitos estabelec idos no
caput deste artigo, os projetos de lei deverão demonstrar, em sua exposiç ão de
motivos, para os efeitos dos artigos 16 e 17 da LC nº 101/2000, as seguintes
informaç ões:
I - estimativa do impac to orç amentário-financ eiro no exerc íc io em que
devam entrar em vigor e nos dois subsequentes, espec ific ando-se os valores a serem
ac resc idos e o seu ac résc imo perc entual em relaç ão à Rec eita Corrente Líquida
estimada;
II - dec laraç ão do ordenador de despesas de que há adequaç ão
orç amentária e financ eira e c ompatibilidade c om esta Lei e c om o Plano Plurianual,
devendo ser indic adas as naturezas das despesas e os programas de trabalho da Lei
Orç amentária Anual que c ontenha as dotaç ões orç amentárias, detalhando os valores
já utilizados e os saldos remanesc entes.
§ 2º No c aso de provimento de c argos, salvo quando oc orrer dentro de 6
meses da sua c riaç ão, a estimativa do impac to orç amentário e financ eiro deverá
instruir o expediente administrativo c orrespondente, juntamente c om a dec laraç ão do
ordenador da despesa, de que o aumento tem adequaç ão c om a lei orç amentária
anual, exigênc ia essa a ser c umprida nos demais atos de c ontrataç ão.
§ 3º No c aso de aumento de despesas c om pessoal do Poder Legislativo,
deverão ser obedec idos, adic ionalmente, os limites fixados nos arts. 29 e 29-A da
Constituiç ão Federal.
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§ 4º Fic am dispensados, da estimativa de impac to orç amentário e financ eiro,
atos de c onc essão de vantagens já previstas na legislaç ão pertinente, de c aráter
meramente dec laratório.
Art. 51 Quando a despesa c om pessoal houver ultrapassado 51,3% (c inquenta
e um inteiros e três déc imos por c ento) e 5,7% (c inc o inteiros e sete déc imos por
c ento) da Rec eita Corrente Líquida, respec tivamente, no Poder Exec utivo e
Legislativo, a c ontrataç ão de horas-extras somente poderá oc orrer quando destinada
ao atendimento de situaç ões emergenc iais, de risc o ou prejuízo para a populaç ão,
tais c omo:
I - as situaç ões de emergênc ia ou de c alamidade públic a;
II - as situaç ões de risc o iminente à seguranç a de pessoas ou bens;
III - a relaç ão c usto-benefíc io se revelar mais favorável em relaç ão a outra
alternativa possível.
Parágrafo únic o. A autorizaç ão para a realizaç ão de serviç o extraordinário,
no âmbito do Poder Exec utivo, nas c ondiç ões estabelec idas neste artigo, é de
exc lusiva c ompetênc ia do Prefeito Munic ipal.
CAPÍTULO VIII
Das Alterações na Legislação Tributária
Art. 52 As rec eitas serão estimadas e disc riminadas:
I - c onsiderando a legislaç ão tributária vigente até a data do envio do projeto
de lei orç amentária à Câmara Munic ipal;
II - c onsiderando, se for o c aso, os efeitos das alteraç ões na legislaç ão
tributária, resultantes de projetos de lei enc aminhados à Câmara Munic ipal até a
data de apresentaç ão da proposta orç amentária de 2018, espec ialmente sobre:
a) atualizaç ão da planta genéric a de valores do Munic ípio;
b) revisão, atualizaç ão ou adequaç ão da legislaç ão sobre o Imposto Predial
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e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de c álc ulo, c ondiç ões de pagamento,
desc ontos e isenç ões, inc lusive c om relaç ão à progressividade desse imposto;
c ) revisão da legislaç ão sobre o uso do solo, c om redefiniç ão dos limites da
zona urbana munic ipal;
d) revisão da legislaç ão referente ao Imposto Sobre Serviç os de Qualquer
Natureza;
e) revisão da legislaç ão aplic ável ao Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;
f) instituiç ão de novas taxas pela prestaç ão de serviç os públic os e pelo
exerc íc io do poder de políc ia;
g) revisão das isenç ões tributárias, para atender ao interesse públic o e à
justiç a soc ial;
h) revisão das c ontribuiç ões soc iais, destinadas à seguridade soc ial, c uja
nec essidade tenha sido evidenc iada através de c álc ulo atuarial;
i) demais inc entivos e benefíc ios fisc ais.
Art. 53 Caso não sejam aprovadas as modific aç ões referidas no inc iso II do
art. 52, ou essas o sejam parc ialmente, de forma a impedir a integralizaç ão dos
rec ursos estimados, o Poder Exec utivo providenc iará, c onforme o c aso, os ajustes
nec essários na programaç ão da despesa, mediante Dec reto.
Art. 54 O Exec utivo Munic ipal, autorizado em lei, poderá c onc eder ou
ampliar benefíc io fisc al de natureza tributária ou não tributária c om vistas a estimular
o c resc imento ec onômic o, a geraç ão de emprego e renda, ou benefic iar
c ontribuintes integrantes de c lasses menos favorec idas, c onc eder remissão e anistia
para estimular a c obranç a da dívida ativa, devendo esses benefíc ios ser c onsiderados
nos c álc ulos do orç amento da rec eita.
§ 1º A c onc essão ou ampliaç ão de inc entivo fisc al de natureza tributária ou
não tributária, não c onsiderado na estimativa da rec eita orç amentária, dependerá da
realizaç ão do estudo do impac to orç amentário e financ eiro e somente entrará em
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vigor se adotadas, c onjunta ou isoladamente, as seguintes medidas de c ompensaç ão:
a) aumento de rec eita proveniente de elevaç ão de alíquota, ampliaç ão da
base de c álc ulo, majoraç ão ou c riaç ão de tributo ou c ontribuiç ão;
b) c anc elamento, durante o período em que vigorar o benefíc io, de despesas
em valor equivalente.
§ 2º Poderá ser c onsiderado c omo aumento permanente de rec eita, para
efeito do disposto neste artigo, o ac résc imo que for observado na arrec adaç ão dos
tributos que são objeto de transferênc ia c onstituc ional, c om base nos artigos 158 e
159 da Constituiç ão Federal.
§ 3º Não se sujeita às regras do §1º a homologaç ão de pedidos de isenç ão,
remissão ou anistia apresentados c om base na legislaç ão munic ipal preexistente.
Art. 55 Conforme permissivo do art. 172, inc iso III, da Lei Federal nº 5.172, de
25 de outubro de 1966, Código Tributário Nac ional, e o inc iso II, do §3º do art. 14,
da Lei Complementar nº 101/2000, os c réditos tributários lanç ados e não
arrec adados, insc ritos em dívida ativa, c ujos c ustos para c obranç a sejam superiores
ao c rédito tributário, poderão ser c anc elados, mediante autorizaç ão em lei, não se
c onstituindo c omo renúnc ia de rec eita.
CAPÍTULO IX
Das Disposições Gerais
Art. 56 Para fins de atendimento ao disposto no art. 62 da LC nº 101/2000,
fic a o Poder Exec utivo autorizado a firmar c onvênios, ajustes e/ou c ontratos, para o
c usteio de despesas de c ompetênc ia da União e/ou Estado, exc lusivamente para o
atendimento de programas de seguranç a públic a, justiç a eleitoral, fisc alizaç ão
sanitária, tributária e ambiental, educ aç ão, c ultura, saúde, assistênc ia soc ial,
agric ultura, meio ambiente, alistamento militar ou a exec uç ão de projetos
espec ífic os de desenvolvimento ec onômic o-soc ial.
Parágrafo únic o. A Lei Orç amentária anual, ou seus c réditos adic ionais,
deverão c ontemplar rec ursos orç amentários sufic ientes para o atendimento das
despesas de que trata o caput deste artigo.
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Art. 57 As emendas ao projeto de lei orç amentária ou aos projetos de lei que
a modifiquem deverão ser c ompatíveis c om os programas e objetivos da Lei nº 7.034
de 18 de julho de 2017 - Plano Plurianual para 2018/2021 e c om as diretrizes,
disposiç ões, prioridades e metas desta Lei.
§ 1º Não serão admitidas, c om a ressalva do inc iso III do § 3º do art. 166 da
Constituiç ão Federal, as emendas que inc idam sobre:
a) pessoal e enc argos soc iais e
b) serviç o da dívida.
§ 2º Para fins do disposto no § 3º, inc iso I, do art. 166 da Constituiç ão, serão
c onsideradas inc ompatíveis c om esta lei:
I - as emendas que ac arretem a aplic aç ão de rec ursos abaixo dos limites
c onstituc ionais

mínimos

previstos

para

os

gastos

c om

a

manutenç ão

e

desenvolvimento do ensino e c om as aç ões e serviç os públic os de saúde;
II - as emendas que não preservem as dotaç ões destinadas ao pagamento de
sentenç as judic iais;
III - as emendas que reduzam o montante de dotaç ões suportadas por
rec ursos oriundos de transferênc ias legais ou voluntárias da União e do Estado,
alienaç ão de bens e operaç ões de c rédito;
§ 3º Para fins do disposto no art. 166, § 8º, da Constituiç ão Federal, serão
levados à reserva de c ontingênc ia referida no inc iso I do art. 14 os rec ursos que, em
dec orrênc ia de veto, emenda ou rejeiç ão do projeto da Lei Orç amentária Anual de
2018, fic arem sem despesas c orrespondentes.
§ 4º O disposto neste artigo aplic a-se no que c ouber às emendas sujeitas ao
regime de exec uç ão de que trata o Capitulo IX desta lei.
Art. 58 Por meio da Sec retaria Munic ipal de Fazenda, o Poder Exec utivo
deverá

atender às solic itaç ões enc aminhadas pela

Comissão

de

Finanç as,

Orç amento e Fisc alizaç ão Financ eira da Câmara Munic ipal, relativas a informaç ões
quantitativas e qualitativas c omplementares julgadas nec essárias à análise da
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proposta orç amentária.
Art. 59 Em c onsonânc ia c om o que dispõe o § 5º do art. 166 da Constituiç ão
Federal e o parágrafo únic o do art. 107 da Lei Orgânic a Munic ipal, poderá o Prefeito
enviar Mensagem à Câmara Munic ipal para propor modific aç ões aos projetos de lei
orç amentária enquanto não estiver c onc luída a votaç ão da parte c uja alteraç ão é
proposta.
Art. 60 Se o projeto de lei orç amentária não for aprovado até 31 de
dezembro de 2017, sua programaç ão poderá ser exec utada até a public aç ão da lei
orç amentária respec tiva, mediante a utilizaç ão mensal de um valor básic o
c orrespondente a um doze avos das dotaç ões para despesas c orrentes de atividades e
um treze avos quando se tratar de despesas c om pessoal e enc argos soc iais,
c onstantes na proposta orç amentária.
§ 1º Exc etuam-se do disposto no caput deste artigo as despesas c orrentes nas
áreas da saúde, educ aç ão e assistênc ia soc ial, bem c omo aquelas relativas ao
serviç o da dívida, amortizaç ão, prec atórios judic iais e despesas à c onta de rec ursos
legalmente vinc ulados à educ aç ão, saúde e assistênc ia soc ial, que serão exec utadas
segundo suas nec essidades espec ífic as e a efetiva disponibilidade de rec ursos.
§ 2º Não será interrompido o proc essamento de despesas c om obras em
andamento.
§ 3º Enquanto não aprovada a Lei Orç amentária de 2018, os valores
c onsignados no respec tivo Projeto de Lei poderão ser utilizados para demonstrar,
quando exigível, a previsão orç amentária nos proc edimentos referentes à fase interna
da lic itaç ão.

Art. 61

Fic a alterado o Inc iso III do Anexo I da Lei Municipal Nº 7.034,

DE 18 de j ulho de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de
Veranópolis, para o quadriênio 2018-2021, que trata do ÓRGÃO EXECUTOR: 02 GABINETE DO PREFEITO - PROGRAMA 0110 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO
MUNICIPAL, com a finalidade de inc luir a Ação 2161 - Manutenção dos Veículos da
Secretaria de Turismo e Cultura, passando a vigorar c om a seguinte redaç ão:
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III - PROGRAMA 0110 - ÓRGÃO EXECUTOR:
02 - GABINETE DO PREFEITO

ESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

rama

de apoio

Índic e Rec ente

Índic e Final PPA

2,23%

2,50%

reformar, ampliar e fazer a manutenç ão do imobilizado munic ipal.

TULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

2018

2019

2020

2021

Gabinete P. 90.000,00

0,00

0,00

0,00

FÍSICA EXECUTOR

quisiç ão

e Veíc ulo

ara o

abinete do

efeito

veíc ulo

1
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anutenç ão

o Veíc ulo

serviç os

o Gabinete mantidos

1
veíc ulo

Gabinete P. 10.500,00 10.951,50 11.433,37 11.913,57

o Prefeito

anutenção

os

eículos da

ecretaria

e Turismo

Cultura

Secr
Veículo

1

Turismo e
Cultura

5.000,00

5.215,00 5.444,46 5.673,13
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Art. 62 Fic a alterado o Inc iso XLIX do Anexo I da Lei Munic ipal Nº 7.034,
DE 18 de julho de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de
Veranópolis, para o quadriênio 2018-2021, que trata do ÓRGÃO EXECUTOR: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA - 0110 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO
MUNICIPAL, c om a finalidade alterar a nomenc latura da Aç ão "1.255 - Construç ão
Prédio Farmác ia Central",

passando para: "1.255 - construção prédio/aquisição

imóv el para farmácia central", fic ando o referido inc iso c om a seguinte redaç ão:

XLIX

-

EXECUTOR: 10

PROGRAMA

0110

-

ÓRGÃO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE

ÓRGÃO EXECUTOR: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA 0110 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Relaç ão entre c usto de apoio e
despesa total

Índic e Rec ente

Índic e Fina

2,23%

2,50%

OBJETIVO: Construir, reformar, ampliar e fazer a manutenç ão do imobilizado munic ip

PÚBLICO-

Usuários.
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ALVO

PROD/UNID/
TIPO *

AÇÃO TÍTULO
MED

META ÓRGÃO
FÍSICA EXECUTOR

2018

Reforma/Ampliaç ão
Prédios das
P

1.199 Unidades Básic as e prédio

1

S. Saúde

3.000,00

4

S. Saúde

2.000,00

1

S. Saúde

100.000,00

prédio

1

S. Saúde

100.000,00

prédio

1

S. Saúde

0,00

Sec r. Mun de
Saúde

P

1.254

Reforma/Ampliaç ão
Prédios ESF's

prédios

Construção
P

1.255

prédio/aquisição
imóv el para
farmácia central

Aquisiç ão de
P

1.256

Terreno para
Construç ão Prédio
CAPS

Construç ão Prédio
P

1.257

p/ CAPS - Centro de
Atenç ão
Psic ossoc ial
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Art. 63 Esta Lei entra em vigor na data de sua public aç ão.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS, em 26 de Setembro de
2017.

WALDEMAR DE CARLI,
Prefeito.
Public ado em 26/09/2017
MARCIO FRANCISCO PRIMIERI
Sec retário Munic ipal de Governo
ANEXO I
CAPÍTULO I
ÓRGÃO EXECUTOR: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
I - PROGRAMA 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

ÓRGÃO EXECUTOR: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PROGRAMA 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO
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Em definiç ão

Despesas de c usteio, despesas de transferênc ias à pessoas pagas aos
servidores da c asa (exc eto aposentadorias e pensões), despesas de
c apital nec essárias à manutenç ão do proc esso legislativo. Não inc lui
OBJETIVO: transferênc ias à instituiç ões privadas (subvenç ões soc iais), as quais
devem ser c lassific adas de ac ordo c om a finalidade da entidade a que
é destinada (educ aç ão, saúde, etc .).

PÚBLICOALVO

TIPO *

Vereadores, Servidores do Legislativo, Soc iedade, Entidades Civis.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Construç ão da
Sede da
P

1.013

Câmara de

Etapas Obra

1

Câmara V. 250.000,00

rec ep./homenag.

1

Câmara V.

Vereadores

Realizaç ão de
P

1.205 Rec epç ões e
Homenagens

7.000,00

Manutenç ão
A

2.001

das Ativid. do
Poder
Legislativo

serviç os mantidos

5a9
serv

Câmara V. 839.400,00
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Manutenç ão
A

2.086

do Veíc ulo da
Câmara de

serviç os mantidos

1

Câmara V.

6.900,00

bens móveis

1

Câmara V.

10.000,00

Vereadores

Aquisiç ão de
P

1.260 Mobiliário e
Equipamentos

TOTAL DO PROGRAMA

1.113.300,00
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CAPÍTULO II
ÓRGÃO EXECUTOR: 02 - GABINETE DO PREFEITO
I - PROGRAMA 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

ÓRGÃO EXECUTOR: 02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

17,64%

17,23%

Relaç ão entre c usto de apoio e
despesa total

Dar c ondiç ões de desenvolver os trabalhos administrativos c om qualidade
e agilidade para um melhor atendimento ao c idadão e maiores
benefíc ios para a c omunidade. Contempla despesas de c usteio,
OBJETIVO: despesas de transferênc ia à pessoas pagas aos servidores do órgão,
despesas de c apital em atividades de apoio administrativo, que não
possam ser atribuídas espec ific amente aos programas finalístic os ou de
gestão de polític as públic as.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Servidores, Soc iedade, Entidades Civis.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018
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Realizaç ão
P

de

rec ep./homenag.

Rec epç ões e
1.205 Homenagens

1

Gabinete P.

3.600,00

Manutenç ão
das
A

Atividades
do Gabinete
2.002 do Prefeito

serviç os
mantidos

1 unid

Gabinete P. 1.027.900,00

1 unid

Gabinete P.

29.600,00

1 veíc ulo Gabinete P.

10.500,00

Manutenç ão
A

Comissão de
Proc essos de

serviç os

2.107 Sindic ânc ia

mantidos

Manutenç ão
A

do Veíc ulo
do Gabinete
2.068 do Prefeito

serviç os
mantidos

Manutenç ão
das
A

Atividades
da Junta de

serviç os

2.004 Serv. Militar

mantidos

1 unid

Gabinete P.

11.600,00

1 unid

Gabinete P.

150.800,00

Manutenç ão
das
A

Atividades
da Assessoria
2.005 Jurídic a

serviç os
mantidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Manutenç ão
A

do Sistema
de Controle
2.066 Interno

serviç os
mantidos

TOTAL DO PROGRAMA

3
servidores Gabinete P.

51.400,00

1.285.400,00
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II - PROGRAMA 0110 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

PROGRAMA 0110 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

2,23%

2,30%

Relaç ão entre c usto de apoio e
despesa total

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Construir, reformar, ampliar e fazer a manutenç ão do imobilizado
munic ipal.

Usuários

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Aquisiç ão de
P

Veíc ulo para
o Gabinete
1.145 do Prefeito

veíc ulo

1

Gabinete P. 90.000,00

Manutenç ão
A

do Veíc ulo do
Gabinete do
2.068 Prefeito

1
serviç os mantidos veíc ulo Gabinete P. 10.500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO ÓRGÃO

100.500,00

1.385.900,00
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CAPÍTULO III
ÓRGÃO EXECUTOR: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
I - PROGRAMA 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

ÓRGÃO EXECUTOR: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

PROGRAMA 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

17,64%

17,23%

Relaç ão entre c usto de apoio e
despesa total

Dar c ondiç ões de desenvolver os trabalhos administrativos c om
qualidade e agilidade para um melhor atendimento ao c idadão e
maiores benefíc ios para a c omunidade. Contempla despesas de
OBJETIVO: c usteio, despesas de transferênc ia à pessoas pagas aos servidores do
órgão, despesas de c apital em atividades de apoio administrativo, que
não possam ser atribuídas espec ific amente aos programas finalístic os ou
de gestão de polític as públic as.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Servidores, Soc iedade, Entidades Civis.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018
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Manutenç ão
das
A

2.006 Atividades
do Depto. de

unidade
administr.

1

D. Agric ult.

Agric ultura

673.900,00

Manutenç ão
das
A

2.141

Atividades

unidade

do Depto. da

administr.

1

D.Ind. Com.

360.800,00

Indústria e
Comérc io

TOTAL DO PROGRAMA

1.034.700,00
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II - PROGRAMA 0110 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

PROGRAMA 0110 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Relaç ão entre c usto de apoio e
despesa total

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

2,23%

2,30%

Construir, reformar, ampliar e fazer a manutenç ão do imobilizado
munic ipal.

Usuários

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Manutenç ão
Veíc ulos,
A

Máquinas Agr.
e Equipam.
Sec r. Desenv.
2.083 Ec on.

veíc ulos

2

S. Des. Ec .

9.000,00

Aquisiç ão de
Veíc ulos,
A

1.156 Máquinas Agr.

veíc ., máqu.,
impl

1

2.000,00
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e Implem.

S. Des. Ec .

Rodov.

TOTAL DO PROGRAMA

11.000,00
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III - PROGRAMA 0120 - PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

PROGRAMA 0120 - PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Renda

0,848

0,86

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Apoiar e inc entivar as atividades do meio rural, visando maior
produtividade e diminuiç ão do êxodo rural.

Populaç ão residente no interior do munic ípio.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Manutenç ão
A

2.108

do Programa
de Agric ultura

Programa

1

D. Agric ult.

7.400,00

evento

1

D. Agric ult.

6.000,00

Ec ológic a

Capac itaç ões
A

1.004

e Palestras de
Qualific aç ão
do Produtor

Implantaç ão
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do Plano
A

1.224 Desenv. Rural

Projetos

1

D. Agric ult.

27.000,00

de
Veranópolis

Assistênc ia ao
A

Pequeno
2.009 Produtor

D. Agric ult.
Famílias

1.400

300.200,00

Manutenç ão
do Programa

A

D. Agric ult.

Troc a Troc a
1.006 de Sementes

Sac as

300

2.000,00

TOTAL DO PROGRAMA

342.600,00

IV - PROGRAMA 0130 - PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO

PROGRAMA 0130 - PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Renda

0,848

0,86

OBJETIVO:

PÚBLICO-

Produç ão de mudas para arborizaç ão e ajardinamento da c idade e
podas de árvores no perímetro urbano.

Pessoas que utilizam espaç os reflorestados, arborizados, etc .
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ALVO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Manutenç ão
do Viveiro
A

2.007

Florestal e
Horto de Ervas

viveiro e horto

2

D. Agric ult.

2.500,00

Medic inais
Mun.

TOTAL DO PROGRAMA

2.500,00

V - PROGRAMA 0140 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR

PROGRAMA 0140 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Renda

0,848

0,86

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

Promover o abastec imento de água potável nas c omunidades não
atendidas pela CORSAN.

Populaç ão residente no interior do munic ípio.
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TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED META

ÓRGÃO

2018

FÍSICA EXECUTOR

Infraestrutura
de
P

1.074 Abastec imento

km

2

D. Agric ult. 15.000,00

km

2

D. Agric ult.

de Água na
Zona Rural

Manutenç ão
da Rede de
A

2.151 Abastec imento

5.000,00

de Água na
Zona Rural

TOTAL DO PROGRAMA

20.000,00

VI - PROGRAMA 0150 - ENERGIA ELÉTRICA NO INTERIOR

PROGRAMA 0150 - ENERGIA ELÉTRICA NO INTERIOR

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Renda

0,848

0,86

OBJETIVO:

Possibilitar o ac esso à energia elétric a trifásic a nas c omunidades não
benefic iadas e melhorias nas redes monofásic as.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

PÚBLICO- Populaç ão residente no interior do munic ípio.
ALVO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Infraestrutura
P

1.001

para Rede
Elétric a no

km

3

D. Agric ult.

15.000,00

km

1

D. Agric ult.

2.000,00

Interior

Manutenç ão
A

2.152

da Rede
Elétric a no
Interior

TOTAL DO PROGRAMA

17.000,00

VII - PROGRAMA: 185 – DESENVOLVIMENTO RURAL E DIGITAL
ÓRGÃO
EXECUTOR: 03
SECRETARIA MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ÓRGÃO EXECUTOR: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

PROGRAMA
0185

DESENVOLVIMENTO RURAL E DIGITAL

OBJETIVO: Proporcionar a implementação da rede digital disponibilizando sinal de

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

internet no interior do município.

PÚBLICO- Comunidade do Interior do Município
ALVO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED META
ÓRGÃO
FÍSICA EXECUTOR

P

1.026

Programa de
"Desenvolvimento
Rural Digital"

Rede ótica

5000 Coordenação 90.000,00
m da Agricultura

TOTAL DO PROGRAMA

90.000,00

(Incluído pela Lei Municipal nº 7083, de 2017)
VII - PROGRAMA 0620 - PROMOÇÃO DO TRABALHO E INTERMEDIAÇÃO
DO EMPREGO

PROGRAMA 0620 - PROMOÇÃO DO TRABALHO E INTERMEDIAÇÃO DO
EMPREGO

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Renda

0,848

0,86

OBJETIVO:

Proporc ionar a interligaç ão entre empregado e empregador, fac ilitando
aos muníc ipes veranenses o ac esso ao trabalho.

2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

PÚBLICOALVO

TIPO *

Populaç ão legalmente apta ao trabalho.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Manutenç ão
do Convênio
A

2.103 c om Instit. do

atendimentos

100

D.Ind. Com.

1.870,00

Sistema S e
c orrelatos

TOTAL DO PROGRAMA

1.870,00

VIII - PROGRAMA 0630 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
DE VERANÓPOLIS

PROGRAMA 0630 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE
VERANÓPOLIS

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Renda

0,848

0,86

OBJETIVO:

PÚBLICO-

Desenvolvimento de aç ões destinadas ao apoio dos c omplexos
industriais existentes, bem c omo a c riaç ão de novos distritos industriais.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

ALVO

Estabelec imentos industriais e c omerc iais do munic ípio.

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

Manutenç ão
A

1.059 das Aç ões do
Prodesi

PROD/UNID/MED

Tonel./Hrs
máquina

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

20
T/1.000 D.Ind. Com.

55.200,00

hrs

Programa de
Inc entivo
P

1.060

Setor
Calç adista e

Empresas

1

D.Ind. Com. 557.000,00

empresas/empr.

1

D.Ind. Com. 150.000,00

de Artigos
Esportivos

Inc entivo
P

1.258

Ec onômic o
p/ Setor
Privado

TOTAL DO PROGRAMA

762.200,00

IX - PROGRAMA 0640 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO
DE VERANÓPOLIS

PROGRAMA 0640 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO DE
VERANÓPOLIS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Renda

0,848

0,86

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Desenvolvimento de aç ões relac ionadas ao fomento do c omérc io loc al
através de inc entivos para melhoria e ampliaç ão do merc ado.

Estabelec imentos industriais e c omerc iais do munic ípio.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Realizaç ão de
P

1.010

Campanhas
de Inc entivo

c ampanhas

1

D.Ind. Com.

5.000,00

eventos

1

D.Ind. Com. 10.000,00

feiras

1

D.Ind. Com.

ao Comérc io

Realizaç ão do
Fórum
P

1.225 Munic ipal de
Desenvolv.
Ec onômic o

Realizaç ão de
Feiras
P

1.259

Comerc iais,
Industriais e
do
Agronegóc io

5.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Promoç ão do
A

2.153

Programa de
Mic roc rédito

atividades

1

D.Ind. Com. 30.000,00

Estadual

TOTAL DO PROGRAMA

50.000,00

X - PROGRAMA 0642 - PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

PROGRAMA 0642 - PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Renda

0,848

0,86

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Qualific ar e profissionalizar a mão de obra da indústria e c omérc io de
Veranópolis.

Estabelec imentos industriais e c omerc iais do munic ípio.

AÇÃO

TÍTULO

Realizaç ão
de Cursos
Profissionaliz.

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

P

1.049 em Parc eria

c ursos/treinam.

1

D.Ind. Com.

6.500,00

c om
Entidades

TOTAL DO PROGRAMA

6.500,00

TOTAL DO ÓRGÃO

2.248.370,00

CAPÍTULO IV
ÓRGÃO EXECUTOR: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
I - PROGRAMA 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

ÓRGÃO EXECUTOR: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Relaç ão entre c usto de apoio e
despesa total

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

17,64%

17,23%

Dar c ondiç ões de desenvolver os trabalhos administrativos c om
qualidade e agilidade para um melhor atendimento ao c idadão e
maiores benefíc ios para a c omunidade. Contempla despesas de
OBJETIVO: c usteio, despesas de transferênc ia à pessoas pagas aos servidores do
órgão, despesas de c apital em atividades de apoio administrativo, que
não possam ser atribuídas espec ific amente aos programas finalístic os ou

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

de gestão de polític as públic as.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Servidores, Soc iedade, Entidades Civis.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Manutenç ão
Ativid. Depto
A

2.138

Supervisão,

unidade

Planej. e

administr.

1

D. Planej.

170.000,00

Fundo

1

FAPS

13.000,00

sec retaria

1

S. Governo 3.762.561,00

c onsórc io

1

S. Governo

Captaç ão
Rec ursos

Manutenç ão
do FAPS A

2.014

Fundo
Aposentadoria
e Pensão do
Servidor

Manutenç ão
A

2.011

das Atividades
da Sec retaria
de Governo

Manutenç ão
A

2.112 de Consórc ios
Públic os

64.500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

TOTAL DO PROGRAMA

4.010.061,00

II - PROGRAMA 0170 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

PROGRAMA 0170 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Em definiç ão

OBJETIVO: Divulgar os atos e fatos da aç ão Governamental.

PÚBLICOALVO

Muníc ipes e c idadãos de outras loc alidades, empresas, o próprio ente.

TIPO *

AÇÃO

A

2.012

TÍTULO

Divulgaç ão
Ofic ial

PROD/UNID/MED

Cm/Coluna

META

FÍSICA EXECUTOR

2.500

TOTAL DO PROGRAMA

III - PROGRAMA 0180 - SEGURANÇA DO CIDADÃO

PROGRAMA 0180 - SEGURANÇA DO CIDADÃO

ÓRGÃO

S. Governo

2018

6.500,00

6.500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Em definiç ão

OBJETIVO: Apoiar entidade que visa à seguranç a Comunitária do Cidadão.

PÚBLICOALVO

Entidades, c idadãos.

TIPO *

AÇÃO

A

1.008

TÍTULO

PROD/UNID/MED

Auxílio Financ eiro
ao Consepro

META

ÓRGÃO

2018

FÍSICA EXECUTOR

entidade

1

S. Governo 240.000,00

c âmeras

2

S. Governo

Ampliaç ão do
P

1.250 Sistema de

15.000,00

Videomonitoramento

TOTAL DO PROGRAMA

255.000,00

IV - PROGRAMA 0190 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA 0190 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Em definiç ão

OBJETIVO: Promover a implementaç ão e manutenç ão de sistemas de informaç ão.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Muníc ipes, empresas, ente públic o.

AÇÃO

TÍTULO

Ac esso à
P

1.251 Internet na
Área Rural

PROD/UNID/MED

c omunid.

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

10

S. Governo

50.000,00

pontos

32

S. Governo

52.000,00

Instalaç ões

1

S. Governo

12.500,00

Benefic .

Manut. Rede
de
Informátic a
A

2.102 nos Prédios
Munic . e
Espaç os
Públic os

Manutenç ão
Antenas
A

2.013 Divulgaç ão
de Imagens
de TV

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

TOTAL DO PROGRAMA

114.500,00

V - PROGRAMA 0590 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA 0590 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Em definiç ão

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

Inc entivar financ eiramente assoc iaç ões e c omunidades para aç ões que promovam o
bem estar e o entretenimento dos c idadãos do munic ípio.

Comunidades, entidades.

TIPO *

AÇÃO

P

1.033

TÍTULO

Auxílio Financ eiro a
Entidades/Comunidades

PROD/UNID/MED

Comum./Entidades

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO ÓRGÃO

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

4

S. Governo

2018

100.000,00

100.000,00

4.486.061,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO V
ÓRGÃO EXECUTOR: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
I - PROGRAMA 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

ÓRGÃO EXECUTOR: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Relaç ão entre c usto de apoio e
despesa total

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

17,64%

17,23%

Dar c ondiç ões de desenvolver os trabalhos administrativos c om
qualidade e agilidade para um melhor atendimento ao c idadão e
maiores benefíc ios para a c omunidade. Contempla despesas de
OBJETIVO: c usteio, despesas de transferênc ia à pessoas pagas aos servidores do
órgão, despesas de c apital em atividades de apoio administrativo, que
não possam ser atribuídas espec ific amente aos programas finalístic os ou
de gestão de polític as públic as.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Servidores, Soc iedade, Entidades Civis.

AÇÃO

TÍTULO

Manutenç ão

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

das
A

2.015

Atividades
da

sec retaria

1

S. Finanç as 1.380.400,00

Sec retaria
de Finanç as

TOTAL DO PROGRAMA

1.380.400,00

II - PROGRAMA 0110 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

PROGRAMA 0110 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Relaç ão entre c usto de apoio e
despesa total

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

2,23%

2,30%

Construir, reformar, ampliar e fazer a manutenç ão do imobilizado
munic ipal.

Usuários

AÇÃO

TÍTULO

Exec uç ão de
Proc edimentos

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA

EXECUTOR

2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

P

1.268 Contábeis e

bens munic ipais imobilizado S. Finanç as 40.000,00

Patrimoniais
do Ativo
Imobilizado do
Munic ípio

TOTAL DO PROGRAMA

40.000,00

III - PROGRAMA 0123 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PROGRAMA 0123 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Indic adores do Programa

Relaç ão rec eita própria e rec eita
total

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

13,40%

14%

Despesas de c usteio, despesas de c apital relac ionadas c om as aç ões
nec essárias à implantaç ão e manutenç ão de c adastro, do lanç amento,
c obranç a, arrec adaç ão, fisc alizaç ão e c ontrole de tributos munic ipais e
OBJETIVO: de outras rec eitas, c ampanha de inc entivo à emissão de notas fisc ais,
rec adastramento imobiliário, programa de integraç ão tributária,
educ aç ão tributária, exc eto despesa de pessoal e materiais do setor
tributário.

PÚBLICO- Departamento Tributário, Grupo de Educ aç ão Fisc al, muníc ipes, alunos
ALVO

TIPO *

das esc olas munic ipais.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

FÍSICA EXECUTOR

Manutenç ão
A

2.121

do Programa
Cadastro

imóveis

14.000 S. Finanç as 27.000,00

Imobiliário

Educ aç ão e
A

2.142 Capac itaç ão

aç ões

2

S. Finanç as 10.000,00

Tributária

TOTAL DO PROGRAMA

37.000,00

IV - PROGRAMA 0210 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

PROGRAMA 0210 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Em definiç ão

OBJETIVO: Apoiar entidade que realiza aç ões de defesa c ivil.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Entidades que realizam aç ões de defesa c ivil.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Manutenç ão
das
A

2.094 Atividades

entidade

1

Funrebom

191.000,00

veíc ulo

5

Funrebom

27.000,00

veíc ulo

1

Funrebom

400.000,00

do
Funrebom

Manutenç ão
A

2.127

dos Veíc ulos
do
Funrebom

Aquis.
Veíc ulo e
P

1.261

Equip.
p/Frota
Corpo de
Bombeiros

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO ÓRGÃO

618.000,00

2.075.400,00

CAPÍTULO VI
ÓRGÃO EXECUTOR: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES,
LAZER E JUVENTUDE
I - PROGRAMA 0100 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA 0100 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Relaç ão entre c usto de apoio e

17,64%

17,23%

despesa total

OBJETIVO: Dar c ondiç ões de desenvolver os trabalhos administrativos c om
qualidade e agilidade para um melhor atendimento ao c idadão e
maiores benefíc ios para a c omunidade. Contempla despesas de
c usteio, despesas de transferênc ia à pessoas pagas aos servidores do
órgão, despesas de c apital em atividades de apoio administrativo, que
não possam ser atribuídas espec ific amente aos programas finalístic os ou
de gestão de polític as públic as.

PÚBLICO- Servidores, Soc iedade, Entidades Civis.
ALVO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED META

ÓRGÃO

2018

FÍSICA EXECUTOR

A

2.139 Manutenç ão

unidade admin

das Atividades

1

Dp. Esp.

305.300,00

L.J.

Dpto de
Esportes,
Lazer e
Juventude

TOTAL DO PROGRAMA

305.300,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

II - PROGRAMA 0110 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

PROGRAMA 0110 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Relaç ão entre c usto de apoio e despesa

2,23%

2,30%

total

OBJETIVO: Construir, reformar, ampliar e fazer a manutenç ão do imobilizado munic ipal e
atender a lei do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO sob nº 6705 de 18/06/15

PÚBLICO- Usuários.
ALVO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED META

ÓRGÃO

2018

FÍSICA EXECUTOR

P

1.193 Construç ão/Ampliaç ão

obra

1

de Espaç os Destinados

Dp. Esp.

1.000.000,00

L.J.

à Prátic a de Esportes
e Lazer

P

1.043 Aquisiç ão de Veíc ulo

veíc ulo

1

Educ .

50.000,00

unidades

7

Dp. Esp.

354.000,00

para Departamento de
Educ aç ão

A

2.047 Manutenç ão/Ref. de

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Espaç os Destinados à

L.J.

Prátic a de Esportes e
Lazer

A

2.124 Manutenç ão Frota

veíc ulos

10

Dp. Educ .

23.700,00

Veíc ulos Dpto. de
Educ aç ão

TOTAL DO PROGRAMA

1.427.700,00

III - PROGRAMA 0230 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

PROGRAMA 0230 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Educ aç ão

0,822

0,83

OBJETIVO: Apoiar estudantes do ensino médio, inc luindo auxílio a entidades que se
destinam a esta finalidade.

PÚBLICO- Estudantes do ensino médio do munic ípio.
ALVO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED META

ÓRGÃO

2018

FÍSICA EXECUTOR

P

1.023 Contribuiç ão

entidades

2

Educ .

474.900,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Entidades
Mantenedoras
Ensino Médio

A

2.137 Manutenç ão

entidade

1

Educ .

18.700,00

Colégio
Agríc ola AVAEC

TOTAL DO PROGRAMA

493.600,00

IV - PROGRAMA 0240 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA 0240 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Educ aç ão

0,822

0,83

OBJETIVO: Apoio à entidade representante de alunos do ensino superior.

PÚBLICO-

Assoc iaç ões ligadas ao ensino superior

ALVO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED META

ÓRGÃO

2018

FÍSICA EXECUTOR

P

1.025 Apoio ao

entidade

1

Educ .

389.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Estudante do
Ensino
Superior

TOTAL DO PROGRAMA

389.000,00

V - PROGRAMA 0250 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA ESCOLA

PROGRAMA 0250 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA ESCOLA

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Educ aç ão

0,822

0,83

OBJETIVO: Garantir aç ões nec essárias para fornec imento de merenda esc olar e
atender a lei do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO sob nº 6705 de
18/06/15

PÚBLICO- Educ andos
ALVO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED META

ÓRGÃO

2018

FÍSICA EXECUTOR

A

2.029 Merenda
Esc olar Ensino
Fundamental

refeiç ões

634.200

Educ .

434.700,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

A

2.147 Merenda

refeiç ões

352.000

Educ .

89.700,00

refeiç ões

325.600

Educ .

165.600,00

refeiç ões

89.600

Educ .

44.000,00

Esc olar Educ aç ão
Infantil
Crec he

A

2.148 Merenda
Esc olar Educ aç ão
Infantil PréEsc ola

A

2.159 Merenda
Esc olar Ensino Médio

TOTAL DO PROGRAMA

734.000,00

VI - PROGRAMA 0260 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES

PROGRAMA 0260 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Educ aç ão

0,822

0,83

OBJETIVO: Promover aç ões multidisc iplinares visando desenvolvimento
c omplementar do educ ando e atender a lei do PLANO MUNICIPAL DE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

EDUCAÇÃO sob nº 6705 de 18/06/15

PÚBLICO- Estudantes.
ALVO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED META

ÓRGÃO

2018

FÍSICA EXECUTOR

A

2.087 Programa

Atendimentos

9.900

Educ .

443.200,00

Unidades

3

Educ .

100.900,00

Desenv.
Integral do
Aluno PRADIES

A

2.028 Manutenç ão
Centros
Oc upac ionais
Esc olas
Munic ipais

TOTAL DO PROGRAMA

544.100,00

VII - PROGRAMA 0270 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA 0270 EDUCAÇÃO INFANTIL

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Pontuaç ão Idese - Educ aç ão

0,822

0,83

OBJETIVO: Despesas de c usteio, despesas de transferênc ia à pessoas pagas aos
servidores do órgão (exc eto aposentadorias e pensões), despesas de
c apital, nec essárias à manutenç ão de órgão(s) da estrutura administrativa
direta do munic ípio, destinado(s) à prestaç ão direta de serviç os
educ ac ionais à populaç ão alvo de 0 a 6 anos e sua preparaç ão para o
c ic lo de ensino fundamental e atender a lei do PLANO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO sob nº 6705 de 18/06/15

PÚBLICO- Educ andos da Educ aç ão Infantil
ALVO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED META

ÓRGÃO

2018

FÍSICA EXECUTOR

P

1.226 Construç ão,

esc olas

1

Educ .

100.000,00

bens móveis

4

Educ .

100.000,00

imóveis

4

Educ .

55.000,00

Ampliaç ão e
Reforma das
Esc olas Educ . Infantil

P

1.266 Aquisiç ão de
Mobiliário e
Equipamentos
p/Esc olas de
Ensino Infantil

A

2.109 Reforma e
Manut.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Prédios,
Quadras Esp.
e Parques
Esc ol. - Ed.
Infantil

A

2.023 Manutenç ão

esc olas

4

Educ .

4.363.300,00

esc olas

4

Educ .

1.696.900,00

das Atividades
da Educ aç ão
Infantil
Crec he

A

2.155 Manutenç ão
das Atividades
da Educ aç ão
Infantil PréEsc ola

TOTAL DO PROGRAMA

6.315.200,00

VIII - GRAMA 0280 EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROGRAMA 0280 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Educ aç ão

0,822

0,83

OBJETIVO: Promover a inc lusão de portadores de defic iênc ia em esc olas e na

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

soc iedade em geral e atender a lei do PLANO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO sob nº 6705 de 18/06/15

PÚBLICO- Portadores de nec essidades espec iais.
ALVO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED META

ÓRGÃO

2018

FÍSICA EXECUTOR

P

1.104 Auxílio

Entidade/Esc ola

1

Educ .

542.300,00

Financ eiro a
entidades
espec ializadas
no
atendimento
aos portadores
de
nec essidades
espec iais

TOTAL DO PROGRAMA

542.300,00

IX - PROGRAMA 0290 TRANSPORTE ESCOLAR

PROGRAMA 0290 TRANSPORTE ESCOLAR

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Educ aç ão

0,822

0,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO: Despesas c om c usteio e de c apital c om a finalidade de manutenç ão do
serviç o de transporte esc olar para os alunos do ensino infantil e
fundamental, sejam os rec ursos para o programa oriundos de outras
esferas de governo ou de rec ursos próprios do Tesouro Munic ipal (aí
inc luídas as transferênc ias c onstituic ionais de rec eitas da União ou dos
Estados).

PÚBLICO- Alunos do Ensino Fundamental, Infantil e Médio.
ALVO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED META

ÓRGÃO

2018

FÍSICA EXECUTOR

A

2.025 Transporte

alunos transport

528

Educ .

842.600,00

alunos transport

199

Educ .

30.000,00

alunos transport

78

Educ .

80.100,00

Esc olar Ensino
Fundamental

A

2.017 Transporte
Esc olar Educ aç ão
Infantil
Crec he

A

2.149 Transporte
Esc olar Educ aç ão
Infantil PréEsc ola

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

A

2.026 Transporte

alunos transport

273

Educ .

260.100,00

Esc olar Ensino
Médio

TOTAL DO PROGRAMA

1.212.800,00

X - PROGRAMA 0310 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA 0310 ENSINO FUNDAMENTAL

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Educ aç ão

0,822

0,83

OBJETIVO: Despesas de c usteio, despesas de transferênc ia à pessoas pagas aos
servidores do órgão (exc eto aposentadorias e pensões), despesas de
c apital, nec essárias à manutenç ão de órgão(s) da estrutura administrativa
direta do munic ípio, destinado(s) à prestaç ão direta de serviç os
educ ac ionais à populaç ão alvo de 6 a 14 anos.

PÚBLICO- Alunos do Ensino Fundamental.
ALVO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED META

ÓRGÃO

2018

FÍSICA EXECUTOR

P

1.011 Construç ão,

esc olas

3

Educ .

50.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Ampliaç ão e
Reforma
Esc olas Ensino
Fundamental

A

2.018 Manutenç ão

esc olas

6

Educ .

9.995.200,00

imóveis

6

Educ .

42.100,00

das
Atividades
das Esc olas
de Ensino
Fundamental

A

2.019 Reforma e
Manut.
Prédios,
Quadras Esp.
e Parques
Esc . - Ens.
Fundamental

TOTAL DO PROGRAMA

10.087.300,00

XI - PROGRAMA 0320 ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO

PROGRAMA 0320 ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Pontuaç ão Idese - Educ aç ão

0,822

0,83

OBJETIVO: Proporc ionar treinamentos e c apac itaç ões aos professores da rede
munic ipal de ensino e atender a lei do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
sob nº 6705 de 18/06/2015

PÚBLICO- Profissionais da Educ aç ão Munic ipal.
ALVO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED META

ÓRGÃO

2018

FÍSICA EXECUTOR

A

2.135 Cursos/Treinamentos

eventos

3

Educ .

27.600,00

Aperfeiç oamento de
Profissionais da
Educ aç ão

TOTAL DO PROGRAMA

27.600,00

XII - PROGRAMA 0321 APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO

PROGRAMA 0321 APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Educ aç ão

0,822

0,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO: Atividades administrativas da Sec retaria Munic ipal de Educ aç ão, para
atividades dos ensinos fundamental, infantil e demais atividades e
ensinos.

PÚBLICO- Esc olas Munic ipais, servidores, alunos, populaç ão.
ALVO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED META

ÓRGÃO

2018

FÍSICA EXECUTOR

A

2.021 Manutenç ão

Sec retaria

1

Educ .

3.516.600,00

das
Atividades
do Dpto. de
Educ aç ão

TOTAL DO PROGRAMA

3.516.600,00

XIII - PROGRAMA 0340 APOIO, VALORIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES E
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

PROGRAMA 0340 APOIO, VALORIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES E
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Educ aç ão

0,822

0,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO: Desenvolver polític as munic ipais de inc entivo as manifestaç ões
artístic as e c ulturais e atender a lei do PLANO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO sob nº 6705 de 18/06/15

PÚBLICO-

Alunos, c idadãos.

ALVO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED META

ÓRGÃO

2018

FÍSICA EXECUTOR

A

2.096 Ofic inas de

Projetos

2

Educ .

16.500,00

Eventos

6

Educ .

16.000,00

Arte nas
Esc olas

P

1.022 Promoç ão de
Conc ursos,
Feiras e
Eventos

TOTAL DO PROGRAMA

32.500,00

XIV - PROGRAMA 0420 ESPORTE E LAZER

PROGRAMA 0420 ESPORTE E LAZER

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Educ aç ão

0,822

0,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO: Proporc ionar à populaç ão veranense momentos de lazer e desc ontraç ão
aliados ao desenvolvimento de atividades esportivas.

PÚBLICO- Populaç ão em geral.
ALVO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED META

ÓRGÃO

2018

FÍSICA EXECUTOR

P

1.046 Promoç ão e

Eventos

15

Educ .

98.600,00

Entidades

2

Educ .

354.000,00

Partic ipaç ão
Eventos
Esportivos e de
Lazer

P

1.200 Auxílio
Financ eiro a
Entidades
Esportivas, de
Lazer e de
Apoio à
Juventude

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO ÓRGÃO

CAPÍTULO VII

452.600,00

26.080.600,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO EXECUTOR: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E MEIO
AMBIENTE
I - PROGRAMA 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

ÓRGÃO EXECUTOR: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E MEIO
AMBIENTE

PROGRAMA 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Relaç ão entre c usto de apoio e

17,64%

17,23%

despesa total

OBJETIVO: Dar c ondiç ões de desenvolver os trabalhos administrativos c om
qualidade e agilidade para um melhor atendimento ao c idadão e
maiores benefíc ios para a c omunidade. Contempla despesas de
c usteio, despesas de transferênc ia à pessoas pagas aos servidores do
órgão, despesas de c apital em atividades de apoio administrativo, que
não possam ser atribuídas espec ific amente aos programas finalístic os
ou de gestão de polític as públic as.

PÚBLICO- Servidores, Soc iedade, Entidades Civis.
ALVO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

A

2.157 Manutenç ão

departamento

1

Infraestr.

3.933.300,00

departamento

1

M. Amb.

244.900,00

junta

1

Infraestr.

8.000,00

c onselho

1

M. Amb.

500,00

das
Atividades do
Departamento
de
Infraestrutura

A

2.158 Manutenç ão
das
Atividades do
Departamento
de Meio
Ambiente

A

2.044 Manutenç ão
da JARI

A

2.073 Manutenç ão
das
Atividades do
Conselho do
FMMA Fundo Mun
de MA

TOTAL DO PROGRAMA

II - PROGRAMA 0110 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

PROGRAMA 0110 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

4.186.700,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Indic adores do Programa

Relaç ão entre c usto de apoio e despesa
total

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

2,23%

2,30%

OBJETIVO: Construir, reformar, ampliar e fazer a manutenç ão do imobilizado munic ipal.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Usuários.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

Construç ão/Ampliaç ão
P

A

1.034 dos Prédios Públic os

META

FÍSICA EXECUTOR

2018

CASIF
prédios/imóveis e

Munic ipais

Garag.

Manutenç ão/Reforma

CASIF

2.035 de Prédios Públic os

ÓRGÃO

prédios/imóveis e

Munic ipais

Infraestr.

1.000.000,00

Infraestr.

100.800,00

Garag.

Aquisiç ão de Veíc ulos,
P

1.156

Máquinas e
Implementos

veíc ./máq./equip.

2

Infraestr.

350.000,00

veíc ./máq./equip.

74

Infraestr.

1.233.000,00

Rodoviários

Manutenç ão de
A

2.043

Veíc ulos, Máquinas e
Implementos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Rodoviários

TOTAL DO PROGRAMA

2.683.800,00

III - PROGRAMA 0130 - PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO

PROGRAMA 0130 - PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Em definiç ão

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Produç ão de mudas para arborizaç ão e ajardinamento da c idade e
podas de árvores no perímetro urbano.

Pessoas que utilizam espaç os reflorestados, arborizados, etc .

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Elaboraç ão
A

P

do Plano de

plano

1

M. Amb.

20.000,00

Arborizaç ão

TOTAL DO PROGRAMA

20.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

IV - PROGRAMA 0140 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR

PROGRAMA 0140 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Distribuiç ão de água potável

Em apuraç ão

Atendimento de 100%

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Promover o abastec imento de água potável nas c omunidades não
atendidas pela CORSAN.

Populaç ão residente no interior do munic ípio.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Infraestrutura
de
P

1.074 Abastec imento

km

2

D. Agric ult.

5.000,00

km

2

D. Agric ult.

5.000,00

de Água na
Zona Rural

Manutenç ão
da Rede de
A

2.151 Abastec imento
de Água na
Zona Rural

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

TOTAL DO PROGRAMA

10.000,00

V - PROGRAMA 0151 - GESTÃO AMBIENTAL

PROGRAMA 0151 - GESTÃO AMBIENTAL

Indic adores do Programa

Índic e

Índic e Rec ente

Final LDO

Tempo médio de análise de
projeto de lic enc iamento

5 dias

Em apuraç ão

úteis

ambiental

Demais atividades

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Em

Em definiç ão

definiç ão

Preservaç ão ambiental, lic enc iamento de atividades e rec uperaç ão do
meio ambiente

Usuários.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Programa de
P

1.211 Educ aç ão
Ambiental

projeto

1

Infraestr.

9.100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Manutenç ão do
A

2.120

Programa de
Lic enc iamento

programa

1

Infraestr.

12.900,00

Ambiental

TOTAL DO PROGRAMA

22.000,00

VI - PROGRAMA 0160 - GESTÃO E NORMATIZAÇÃO DAS AÇÕES
GOVERNAMENTAIS

PROGRAMA 0160 - GESTÃO E NORMATIZAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Índic e
Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Final
LDO

Planos atualizados

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

1

2

Implementaç ão de aç ões e projetos que visam benefic iar a populaç ão
veranense.

Populaç ão veranense.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

P

1.252 Reavaliaç ão do

projeto

1

Infraestr.

1.000,00

projeto

1

Infraestr.

1.000,00

Plano Diretor

Desenvolvimento
P

1.253

do Plano de
Mobilidade
Urbana

TOTAL DO PROGRAMA

2.000,00

VII - PROGRAMA 0350 - VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

PROGRAMA 0350 - VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Índic e Final

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Pavimentaç ão de vias urbanas

95%

96%

Pavimentaç ão de vias rurais

10%

10,5%

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

LDO

Realizar ampliaç ão e manutenç ão de vias do perímetro urbano ou de ligaç ão da
sede a outras loc alidades munic ípio, na esfera do governo munic ipal.

Populaç ão em geral.

META

ÓRGÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED FÍSICA EXECUTOR

2018

Pavimentaç ão/Ampliaç ão
P

1.039 de Estradas no Interior e

Km

1

Infraestr.

500.000,00

km

1

Infraestr.

500.000,00

Projeto

1

Infraestr.

15.000,00

km

600

Infraestr.

1.108.400,00

m²

4.000

Infraestr.

200.000,00

sistema

1

Infraestr.

4.000,00

Ac essos

Pavimentaç ão/Ampliaç ão
P

1.041 de Vias Públic as Urbanas
e Ac essos

P

1.262

A

2.042

A

2.045

A

2.154

Implantaç ão do
Estac ionamento Rotativo

Manutenç ão das Estradas
do Interior

Manutenç ão das Vias
Públic as Urbanas

Manutenç ão do
Estac ionamento Rotativo

TOTAL DO PROGRAMA

VIII - PROGRAMA 0360 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA 0360 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.327.400,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Índic e Final
Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Utilizaç ão de LED

0%

LDO

3%

OBJETIVO: Manutenç ão dos serviç os de iluminaç ão de vias e logradouros públic os.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Populaç ão em geral.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Modernizaç ão
do Sistema de
P

1.263 Iluminaç ão

Pontos

400

Infraestr.

1.000.000,00

Pontos

4.000

Infraestr.

1.153.100,00

Rodoviária e
Urbana

Manutenç ão
A

2.037

da
Iluminaç ão
Públic a

TOTAL DO PROGRAMA

IX - PROGRAMA 0380 - SANEAMENTO BÁSICO

2.153.100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA 0380 - SANEAMENTO BÁSICO

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Pontuaç ão Idese - Saúde

0,887

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Índic e
Final LDO

0,9

Disponibilizar rede de c oleta e drenagem de esgotamento sanitário e
realizar a manutenç ão das redes já existentes.

Populaç ão em geral.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Ampliaç ão
P

1.038 do Sistema

m

200

Infraestr.

243.600,00

m

200

Infraestr.

197.600,00

de Esgotos

Manutenç ão
A

2.041 do Sistema
de Esgotos

TOTAL DO PROGRAMA

X - PROGRAMA 0390 - LAZER COMUNITÁRIO

441.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA 0390 - LAZER COMUNITÁRIO

Indic adores do Programa

Índic e

Índic e Rec ente

Final LDO

Em definiç ão

OBJETIVO: Estruturar e manter os espaç os de lazer e diversão da populaç ão.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Populaç ão em geral.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Construç ão e
Reforma de
P

1.127 Parques, Praç as

Praç as

2

Infraestr.

150.000,00

Praç as

9

Infraestr.

264.900,00

Públic as e
Espaç os de Lazer

Manutenç ão dos
A

2.038

Parques e Praç as
Públic as/Espaç os
de Lazer

TOTAL DO PROGRAMA

414.900,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

XI - PROGRAMA 0400 - NECRÓPOLE MUNICIPAL

PROGRAMA 0400 - NECRÓPOLE MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Índic e

Índic e Rec ente

Final LDO

Em definiç ão

OBJETIVO: Realizar a manutenç ão do espaç o do Cemitério Públic o Munic ipal.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Populaç ão em geral.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Ampliaç ão da
P

1.241 Nec rópole

Unidade/c arn.

25

Infraestr.

20.000,00

c emitério

1

Infraestr.

50.000,00

Munic ipal

Manutenç ão
da
A

2.036 Infraestrutura
da Nec rópole
Munic ipal

TOTAL DO PROGRAMA

70.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

XII - PROGRAMA 0410 - CIDADE LIMPA

PROGRAMA 0410 - CIDADE LIMPA

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Pontuaç ão Idese - Saúde

0,887

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Índic e Final
LDO

0,9

Promover a c oleta, rec ic lagem e disposiç ão final de resíduos sólidos do
munic ípio.

Populaç ão em geral, empresas.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Aquisiç ão de
A

1.265

Equipamento
p/Rec olhimento

Equipamentos

20

Infraestr.

30.000,00

Toneladas

6.000

Infraestr.

2.500.000,00

de Lixo

Manutenç ão
dos Serviç os
A

2.143 Munic ipais de
Limpeza
Públic a

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

TOTAL DO PROGRAMA

2.530.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

14.861.100,00

CAPÍTULO VIII
ÓRGÃO EXECUTOR: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
I - PROGRAMA 0110 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

ÓRGÃO EXECUTOR: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA 0110 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Relaç ão entre c usto de apoio e
despesa total

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

2,23%

2,30%

OBJETIVO: Construir, reformar, ampliar e fazer a manutenç ão do imobilizado munic ipal.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Usuários.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Reforma/Ampliaç ão
Prédios das
P

1.199 Unidades Básic as e

prédio

1

S. Saúde

3.000,00

prédios

1

S. Saúde

2.000,00

prédio

1

S. Saúde 100.000,00

prédio

1

S. Saúde 100.000,00

Sec r. Mun de
Saúde

P

1.254

P

1.255

Reforma/Ampliaç ão
Prédios ESF's

Construç ão Prédio
Farmác ia Central

Aquisiç ão de
P

1.256

Terreno para
Construç ão Prédio
CAPS

TOTAL DO PROGRAMA

205.000,00

II - PROGRAMA 0430 - SAÚDE DA FAMÍLIA

PROGRAMA 0430 - SAÚDE DA FAMÍLIA

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Saúde

0,887

0,89

OBJETIVO:

Proporc ionar atendimento domic iliar e ambulatorial às famílias do

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

munic ípio.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Cidadãos veranenses.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Manutenç ão
Programa
Agentes
A

2.076 Comunitários

famílias

4.000

S. Saúde

470.000,00

atendimentos

11.500

S. Saúde

65.000,00

equipes

4

S. Saúde

2.754.200,00

atendidas

de Saúde PACS

Manutenç ão
A

2.090

do Programa
de Saúde
Buc al

Manutenç ão
Programa
A

2.099

Estratégia
Saúde da
Família ESF

TOTAL DO PROGRAMA

III - PROGRAMA 0440 - SAÚDE MENTAL

3.289.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA 0440 - SAÚDE MENTAL

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Saúde

0,887

0,89

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Manter programas e serviç os que se destinam ao atendimento de
doentes mentais e drogadiç ão.

Populaç ão em geral.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Manutenç ão
A

2.057

do Centro de
Atendimento

setor

1

S. Saúde

972.700,00

Pac ientes

5

S. Saúde

42.000,00

Psic ossoc ial

Programa de
A

2.136

Tratamento
Dependentes
Químic os

TOTAL DO PROGRAMA

1.014.700,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

IV - PROGRAMA 0460 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E
AMBIENTAL

PROGRAMA 0460 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Saúde

0,887

0,89

Efetuar a verific aç ão das c ondiç ões sanitárias de estabelec imentos que
OBJETIVO: prestam serviç os à populaç ão e adoç ão de medidas preventivas de
c ontrole de doenç as que possam afetar a saúde da populaç ão.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Populaç ão veranense.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Manutenç ão
A

2.125 do Canil

c anil

1

S. Saúde

270.600,00

programa

1

S. Saúde

165.000,00

Munic ipal

Manutenç ão
A

2.053

do Programa
Vigilânc ia
em Saúde

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

TOTAL DO PROGRAMA

435.600,00

V - PROGRAMA 0470 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

PROGRAMA 0470 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Saúde

0,887

0,89

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Oferec er à populaç ão serviç os de atendimento médic o espec ializado e
ambulatorial, exames, diagnóstic o e tratamento de doenç as.

Populaç ão em geral.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Assistênc ia
Médic a,
A

2.052 Hospitalar e

atendimentos

115.488 S. Saúde 7.500.000,00

Ambulatorial
à Populaç ão

Convênio
A

2.129 c om Outros
Munic ípios

c onvênio

1

S. Saúde

138.300,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Manutenç ão
dos Serviç os
A

2.144 de

atendimentos

540

S. Saúde

304.600,00

atendimentos

5.892

S. Saúde

228.400,00

TraumatoOrtopedia

Manutenç ão
A

2.145

dos Serviç os
de
Fisioterapia

TOTAL DO PROGRAMA

8.171.300,00

VI - PROGRAMA 0480 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

PROGRAMA 0480 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Saúde

0,887

0,89

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

Manter os serviç os de distribuiç ão gratuita de produtos de uso profilátic os
e terapêutic os.

Populaç ão em geral.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA

EXECUTOR

2018

Programa
A

2.089

Assistênc ia
Farmac êutic a

c ompr frasc amp 3.276.969 S. Saúde 912.700,00

à Populaç ão

TOTAL DO PROGRAMA

912.700,00

VII - PROGRAMA 0490 - PROGRAMA LONGEVIDADE

PROGRAMA 0490 - PROGRAMA LONGEVIDADE

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Saúde

0,887

0,89

OBJETIVO: Promoç ão de aç ões de saúde visando a longevidade dos muníc ipes.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Populaç ão idosa.

AÇÃO

TÍTULO

Manutenç ão
Projeto

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

P

1.058 Estudos da

projeto

1

S. Saúde

106.400,00

ac ademias

3

S. Saúde

10.000,00

Longevidade

Manutenç ão
das
A

2.119 Ac ademias
Públic as de
Saúde

TOTAL DO PROGRAMA

116.400,00

VIII - PROGRAMA 0500 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

PROGRAMA 0500 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Saúde

0,887

0,89

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Gestão das polític as públic as de saúde, visando a prevenç ão e
promoç ão da saúde dos munic ípes.

Muníc ipes.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Manutenç ão
das
Atividades
A

2.050 do Sistema

unid.serv.mant.

7

S. Saúde

9.050.000,00

veíc . ambul. van

13

S. Saúde

140.000,00

c onselho

1

S. Saúde

1.500,00

5

S. Saúde

1.000,00

9.600

S. Saúde

155.000,00

Munic ipal
de Saúde

Transporte
A

2.070 de Equipes
de Saúde

Manutenç ão
A

2.071

do Conselho
Munic ipal
de Saúde

Partic ip
Soc . Civil
Eventos,
P

1.244

Capac e

Trein event

Palestras

c apac

Voltadas ao
Desenv.
Saúde

Transporte
A

2.126 de
Pac ientes

usuários do
transporte

TOTAL DO PROGRAMA

9.347.500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

IX - PROGRAMA 0501 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS - SAÚDE
CIDADÃ

PROGRAMA 0501 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS - SAÚDE CIDADÃ

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Saúde

0,887

0,89

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Fortalec imento de programas e aç ões para suprir demanda da
populaç ão veranense.

Populaç ão em geral.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Auxílio à
Entidades
Dedic adas
A

1.198 ao

entidades

3

S. Saúde

13.400,00

programa

1

S. Saúde

86.000,00

Promoç ão e
Prevenç ão à
Saúde

Manutenç ão
Programa
A

2.008 de Apoio a

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Pac ientes
Ac amados

Manutenç ão
de
Programas
P

2.118 de

programas

7

S. Saúde

50.000,00

Prevenç ão e
Controle de
Doenç as

TOTAL DO PROGRAMA

149.400,00

TOTAL DO ÓRGÃO

23.641.800,00

CAPÍTULO IX
ÓRGÃO EXECUTOR: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
I - PROGRAMA 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

ÓRGÃO EXECUTOR: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

PROGRAMA 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Relaç ão entre c usto de apoio e
despesa total

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

17,64%

17,23%

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Dar c ondiç ões de desenvolver os trabalhos administrativos c om
qualidade e agilidade para um melhor atendimento ao c idadão e
maiores benefíc ios para a c omunidade. Contempla despesas de
c usteio, despesas de transferênc ia à pessoas pagas aos servidores do
OBJETIVO: órgão, despesas de c apital em atividades de apoio administrativo, que
não possam ser atribuídas espec ific amente aos programas finalístic os ou
de gestão de polític as públic as.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Servidores, Soc iedade, Entidades Civis.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Manutenç ão
das Atividades
A

2.059 do
Departamento

unidade
administr.

1

Turismo

591.700,00

de Turismo

TOTAL DO PROGRAMA

591.700,00

II - PROGRAMA 0110 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

PROGRAMA 0110 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Relaç ão entre c usto de apoio e
despesa total

OBJETIVO:

2,23%

2,30%

Construir, reformar, ampliar e fazer a manutenç ão do imobilizado
munic ipal.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Usuários.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Aquisiç ão de
P

1.238

Veíc ulo p/
Sec retaria de

Sec Tur e

veíc ulo

1

veíc ulos

2

Cultura

5.000,00

prédio restaurado

1

Cultura

50.000,00

Cult

35.000,00

Turismo e
Cultura

Manutenç ão
dos Veíc ulos
A

2.161 da Sec retaria
de Turismo e
Cultura

Restauraç ão
P

1.081 da Casa da
Cultura

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

TOTAL DO PROGRAMA

90.000,00

III - PROGRAMA 0340 - APOIO, VALORIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES E
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

PROGRAMA 0340 - APOIO, VALORIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES E
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Em definiç ão

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Desenvolver polític as munic ipais de inc entivo as manifestaç ões
artístic as e c ulturais.

Cidadãos, alunos das esc olas.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Auxílio
P

1.028

Financ eiro à
Entidades

entidades

4

Cultura

161.700,00

eventos

10

Cultura

28.600,00

Culturais

Promoç ão de
P

1.031 Eventos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Culturais

Projeto
P

1.243 "Pulando

projeto

1

Cultura

4.000,00

1

Cultura

315.600,00

unidade

1

Cultura

275.300,00

Banda

1

Cultura

8.500,00

Projeto

1

Cultura

4.000,00

Janelas"

Manutenç ão
A

2.030

do Sistema

unidade

Munic ipal de

administr.

Cultura

Manutenç ão
A

2.032

da Bibliotec a
Públic a
Munic ipal

Manutenç ão
A

2.033

da Banda
Marc ial
Munic ipal

A

2.146

Bibliotec a
Itinerante

TOTAL DO PROGRAMA

IV - PROGRAMA 0341 - INTERCÂMBIO CULTURAL

PROGRAMA 0341 - INTERCÂMBIO CULTURAL

797.700,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Em definiç ão

OBJETIVO: Realizar interc âmbio em espec ial c om c idades irmãs na Europa.

PÚBLICO- Agentes públic os, estudantes, c omunidade em geral, atores c ulturais,
ALVO

c lasse empresarial.

TIPO *

AÇÃO

A

2.156

TÍTULO

Interc âmbio
Cultural

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

aç ões

1

Cultura

TOTAL DO PROGRAMA

2018

5.000,00

5.000,00

V - PROGRAMA 0510 - PROMOÇÃO DO TURISMO

PROGRAMA 0510 - PROMOÇÃO DO TURISMO

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Renda

0,848

0,86

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO: Estruturar os pontos turístic os do munic ípio, dando c ondiç ões de ac esso
e utilizaç ão aos muníc ipes e visitantes.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Muníc ipes e visitantes.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Infraestrutura
P

1.044

em Pontos
Turístic os do

pontos turístic os

9

Turismo

10.000,00

pontos turístic os

9

Turismo

56.000,00

Munic ípio

Manutenç ão
de Pontos
A

2.049 Turístic os do
Munic ípio

TOTAL DO PROGRAMA

66.000,00

VI - PROGRAMA 0520 - EVENTOS SOCIAIS E TURÍSTICOS

PROGRAMA 0520 - EVENTOS SOCIAIS E TURÍSTICOS

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Renda

0,848

0,86

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Proporc ionar momentos de lazer e desc ontraç ão para a populaç ão
através de shows, feiras e eventos.

Muníc ipes e visitantes.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Promoç ão e
Partic ipaç ão
P

1.047 em Eventos
Soc iais e de

eventos

2

Turismo

220.000,00

eventos

2

Turismo

15.000,00

Lazer

Partic ipaç ão
em Eventos
Turístic os
P

1.070 Region.,
Estad.,
Nac ion. e
Internac .

TOTAL DO PROGRAMA

235.000,00

VII - PROGRAMA 530 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO

PROGRAMA 530 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Renda

0,848

0,86

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Inc entivar os artesãos veranenses na c onfec ç ão e c omerc ializaç ão de
seus produtos.

Muníc ipes e visitantes.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Auxílio
P

1.208 Financ eiro à

entidade

1

Turismo

10.000,00

ofic inas

1

Turismo

3.000,00

Entidades

P

1.228

Ofic inas de
Artesanato

TOTAL DO PROGRAMA

VIII - PROGRAMA 0540 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE TURISMO

PROGRAMA 0540 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE TURISMO

13.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Pontuaç ão Idese - Renda

0,848

0,86

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

Fomentar as aç ões e estratégias de divulgaç ão das potenc ialidades
turístic as do munic ípio.

Empreendedores no munic ípio.

TIPO *

AÇÃO

P

1.105

TÍTULO

PROD/UNID/MED

Divulgaç ão do
Munic ípio

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

aç ões

8

Turismo

62.100,00

Projeto/evento

1

Turismo

6.300,00

Programa de
A

2.113

Estímulo aos
Empreendedores
do Turismo

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO ÓRGÃO

68.400,00

1.866.800,00

CAPÍTULO X
ÓRGÃO EXECUTOR: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

SOCIAL, HABITAÇÃO E LONGEVIDADE
I - PROGRAMA 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

ÓRGÃO EXECUTOR: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, HABITAÇÃO E LONGEVIDADE

PROGRAMA 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Relaç ão entre c usto de apoio e
despesa total

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

17,64%

17,23%

Dar c ondiç ões de desenvolver os trabalhos administrativos c om
qualidade e agilidade para um melhor atendimento ao c idadão e
maiores benefíc ios para a c omunidade. Contempla despesas de
OBJETIVO: c usteio, despesas de transferênc ia à pessoas pagas aos servidores do
órgão, despesas de c apital em atividades de apoio administrativo, que
não possam ser atribuídas espec ific amente aos programas finalístic os ou
de gestão de polític as públic as.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Servidores, Soc iedade, Entidades Civis.

AÇÃO

TÍTULO

Manutenç ão

PROD/UNID/MEDIDA

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

das
Atividades
2.060 da

A

sec retaria

1

Sec retaria

S. Des.
Soc .

691.900,00

de Desenv.
Soc ial,
Habit. e
Long.

TOTAL DO PROGRAMA

691.900,00

II - PROGRAMA 0110 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

PROGRAMA 0110 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Relaç ão entre c usto de apoio e
despesa total

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

2,23%

2,30%

Construir, reformar, ampliar e fazer a manutenç ão do imobilizado
munic ipal.

Usuários.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Construç ão de
P

1.246 Prédio para o

prédio

1

S. Des. Soc .

5.000,00

prédio

1

S. Des. Soc .

5.000,00

prédio

1

S. Des. Soc .

5.000,00

veíc ulo

1

S. Des. Soc .

5.000,00

CREAS

Ampliaç ão do
P

1.247 Prédio do
CRAS

Construç ão do
Centro de
P

1.248 Convivênc ia e
Fortalec imento
de Vínc ulos

Aquisiç ão de
Veíc ulo para
P

1.249

Transporte de
Usuários de
Programas
Desenv.

TOTAL DO PROGRAMA

20.000,00

III - PROGRAMA 0550 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

PROGRAMA 0550 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Idese - Geral

OBJETIVO:

0,852

0,857

Amparar e proteger as pessoas em geral em espec ial a populaç ão em situaç ão de
vulnerabilidade soc ial através dos serviç os de Assistênc ia Soc ial.

PÚBLICOALVO

Populaç ão em vulnerabilidade soc ial, soc iedade em geral.

TIPO *

AÇÃO

P

1.111

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

FÍSICA EXECUTOR

Realizaç ão de
Campanhas de Caráter

ÓRGÃO

c ampanhas

4

Famílias

75

benefíc ios

800

c entro

1

S. Des.
Soc .

2018

2.300,00

Soc ial

Programa Geraç ão
P

1.171

Renda, Inc l. Soc ial e
Atenç ão Soc ial Básic a à

S. Des.
Soc .

38.000,00

Família

A

2.079 Benefíc ios Eventuais

Manutenç ão Centro
A

2.105 Referênc ia Assistênc ia
Soc ial - CRAS

S. Des.
Soc .

S. Des.
Soc .

1.028.000,00

225.300,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

A

2.106 Manutenç ão Centro

c entro

1

Referênc ia Espec ializ.

S. Des.

431.000,00

Soc .

Assistênc ia Soc ial CREAS

Manutenç ão das
A

2.072

Atividades do Conselho
do Fundo de Assist.

c onselho

1

evento

1

programa

1

famílias

600

c entro

1

c entro

1

S. Des.
Soc .

1.500,00

Soc ial

A

2.111

Manutenç ão de Polític as
de Valorizaç ão da Mulher

Programa Nac ional
A

2.128 Aprimoramento Rede
Soc ioassistenc ial

S. Des.
Soc .

S. Des.
Soc .

2.000,00

600,00

Programa de
A

2.130

Atendimento
Espec ializado às

S. Des.
Soc .

28.900,00

Famílias

A

2.131

Apoio à Organizaç ão de
Gestão do SUAS

Apoio à Organizaç ão e
A

2.132 Gestão do PBF e
CADÚNICO

Programa de

S. Des.
Soc .

S. Des.
Soc .

S. Des.

3.600,00

2.100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

A

2.133 Atendimento Integral às

programa

1

vínc .rompidos

30

moradores

10

Soc .

86.400,00

Famílias

A

2.134

Proteç ão Soc ial Espec ial
de Alta Complexidade

S. Des.
Soc .

Abordagem
A

2.160 Soc ial/Ac ompanhamento

S. Des.
Soc .

Moradores de Rua

TOTAL DO PROGRAMA

PROGRAMA 0552 - DEFESA CIVIL

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Idese - Geral

0,852

0,857

Amparar, proteger e auxiliar as pessoas em geral em situaç ões de
c alamidade.

PÚBLICO- Pessoas que se enquadrem na situaç ão de c alamidade de ac ordo c om
ALVO

c ritérios preestabelec idos.

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

3.000,00

1.862.500,00

IV - PROGRAMA 0552 - DEFESA CIVIL

OBJETIVO:

9.800,00

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Manutenç ão do
A

2.100

Conselho e
Coordenadoria

c onselho/c oord.

1

S. Des. Soc . 1.500,00

intempéries

-

S. Des. Soc . 1.500,00

da Defesa Civil

Realizaç ão de
A

2.101 Aç ões de
Defesa Civil

TOTAL DO PROGRAMA

3.000,00

V - PROGRAMA 0560 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA 0560 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Idese - Geral

0,852

0,857

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Realizaç ão de aç ões públic as destinadas à assistênc ia e amparo a
pessoas da terc eira idade.

Idosos.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Auxílio
Financ eiro a
P

1.194

Entidades
Dedic adas a

entidades

2

S. Des. Soc . 239.500,00

projeto

1

S. Des. Soc . 140.100,00

aç ões

5

S. Des. Soc .

55.300,00

c onselho

1

S. Des. Soc .

1.500,00

Pessoas
Idosas

Projeto
P

1.237

"Munic ípio
para Todas as
Idades"

Promoç ão e
A

2.075

Defesa dos
Direitos da
Pessoa Idosa

Manutenç ão
A

2.117

do Conselho
Munic ipal do
Idoso

TOTAL DO PROGRAMA

VI - PROGRAMA 0570 -POLÍTICA HABITACIONAL

PROGRAMA 0570 -POLÍTICA HABITACIONAL

436.400,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Idese - Geral

0,852

0,857

Desenvolver aç ões que visam fomentar frentes de c ombate ao défic it
OBJETIVO: habitac ional e melhoria de qualidade das c ondiç ões habitac ionais

PÚBLICOALVO

TIPO *

Populaç ão veranense que se enquadre nas c ondiç ões.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

FÍSICA EXECUTOR

Programa de
P

1.174 Regularizaç ão

residênc ias

10

benefic iados

25

c onselho

1

loteamento

1

Fundiária

Benefíc ios Eventuais
A

2.061 (Melhorias

ÓRGÃO

Habitac ionais)

S. Des.
Soc .

S. Des.
Soc .

2018

5.000,00

5.000,00

Manutenç ão das
A

2.115

Atividades do
Conselho Mun. de

S. Des.
Soc .

1.500,00

Habitaç ão Popular

Implant./Infraestrutura
P

1.245 do Loteamento

S. Des.
Soc .

1.000.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Popular

TOTAL DO PROGRAMA

1.011.500,00

VII - PROGRAMA 0580 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA 0580 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Idese - Geral

0,852

Índic e
Final LDO

0,857

Desenvolver aç ões de assistênc ia e estruturar os espaç os que se
destinam a abrigar e assistir c rianç as e adolesc entes destituídas de
OBJETIVO: amparo familiar, vítimas da negligênc ia, abusos, exploraç ão, violênc ia
ou outros fatores que possam influenc iar seu desenvolvimento físic o e
psíquic o.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Crianç as e adolesc entes do munic ípio.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Manutenç ão
A

2.065 do Conselho
Tutelar

unidade

1

S. Des. Soc . 204.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Manutenç ão
das Ativid. do
A

2.104

Conselho de
Fundo Mun

c onselho

1

S. Des. Soc .

1.500,00

aç ões

5

S. Des. Soc .

55.200,00

prédio

1

S. Des. Soc .

18.000,00

Crianç a e
Adolesc .

Programa
Apoio e
A

2.082 Proteç ão à
Crianç a e ao
Adolesc ente

Manut.
Centro de
A

2.150

Atendimento
Integral à
Crianç a e ao
Adolesc ente

TOTAL DO PROGRAMA

278.700,00

VIII - PROGRAMA 0600 - ATENÇÃO A PESSOAS ESPECIAIS

PROGRAMA 0600 - ATENÇÃO A PESSOAS ESPECIAIS

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final LDO

Idese - Geral

0,852

0,857

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

PÚBLICOALVO

TIPO *

Auxiliar financ eiramente entidades que se destinam a amparar pessoas
portadoras de defic iênc ia, visando sua integraç ão na soc iedade.

Entidades afins.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Manutenç ão
Programa de
A

2.114 Apoio a

entidade

1

S. Des. Soc .

16.400,00

Pessoas
Espec iais

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO ÓRGÃO

CAPÍTULO XI
ÓRGÃO EXECUTOR: 16 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
I - PROGRAMA 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

ÓRGÃO EXECUTOR: 16 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

16.400,00

4.320.400,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Indic adores do Programa

Índic e Rec ente

Índic e Final PPA

17,64%

17,23%

Relaç ão entre c usto de apoio e
despesa total

Dar c ondiç ões de desenvolver os trabalhos administrativos c om
qualidade e agilidade para um melhor atendimento ao c idadão e
maiores benefíc ios para a c omunidade. Contempla despesas de
OBJETIVO:

c usteio, despesas de transferênc ia à pessoas pagas aos servidores do
órgão, despesas de c apital em atividades de apoio administrativo, que
não possam ser atribuídas espec ific amente aos programas finalístic os ou
de gestão de polític as públic as.

PÚBLICOALVO

TIPO *

Servidores, Soc iedade, Entidades Civis.

AÇÃO

TÍTULO

PROD/UNID/MED

META

ÓRGÃO

FÍSICA EXECUTOR

2018

Manutenç ão
A

2.140

das Ativid. do
Gabinete do

serviç os mantidos

1

Gab. Vic e

100.800,00

Vic e-Prefeito

TOTAL DO PROGRAMA

100.800,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

TOTAL DO ÓRGÃO

100.800,00

CAPÍTULO XII
AÇÕES NÃO INTEGRANTES AO PPA/RPPS
I - PROGRAMA 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÕES NÃO INTEGRANTES AO PPA/RPPS

PROGRAMA 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO:

Atender a despesas c lassific adas c omo Enc argos Espec iais c onforme
Portaria SOF 42/99.

PÚBLICO-

Servidores, Inativos e Pensionistas vinc ulados ao RPPS, demais

ALVO

benefic iados.

TIPO *

AÇÃO

TÍTULO

OE

2.014

OE

0.001

OE

0.002 Outros Enc argos Espec iais

Manutenç ão do FAPS Fundo Aposent Pensão Serv

Indenizaç ões e Restituiç ões
de Convênios

ÓRGÃO
EXECUTOR

RPPS

sec retarias

Finanç as

2018

8.799.791,00

1.000,00

911.704,02

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Amortizaç ão do Passivo
OE

0.003 Atuarial

exec utivo

5.598.600,00

OE

3.999 Reserva de Contingênc ia

exec utivo

10.047.949,00

TOTAL DO PROGRAMA

25.359.044,02

CAPÍTULO XIII
TOTAL POR ÓRGÃO

TOTAL POR ÓRGÃO

ÓRGÃOS

2018

TOTAL SECR.

01 - Câmara de Vereadores

1.113.300,00

1.113.300,00

02 - Gabinete do Prefeito

1.385.900,00

1.385.900,00

Econômico

2.248.370,00

2.248.370,00

05 - Secr. Mun. Gov erno

4.486.061,00

4.486.061,00

06 - Secr. Mun. Finanças

2.075.400,00

2.075.400,00

03 - Secr. Mun. Desenv olv.
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07 - Secr. Mun. Educação,
Esportes, Lazer e Juv.

26.080.600,00

26.080.600,00

Ambiente

14.861.100,00

14.861.100,00

10 - Secr. Mun. Saúde

23.641.800,00

23.641.800,00

1.866.800,00

1.866.800,00

4.320.400,00

4.320.400,00

100.800,00

100.800,00

82.180.531,00

82.180.531,00

25.359.044,02

25.359.044,02

107.539.575,02

107.539.575,02

08 - Secr. Infraestrutura e Meio

11 - Secr. Mun. Turismo e
Cultura

12 - Secr. Desenv. Social, Habit.
E Longev idade

16 - Gabinete Vice-Prefeito

TOTAL ANO

AÇÕES NÃO INTEGRANTES AO
PPA

TOTAL PREVISTO ÓRGÃOS +
NÃO INTEGR PPA

CAPÍTULO XIV
TOTAL POR PROGRAMA
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ANEXO I - TOTAL POR PROGRAMA

Nome do Programa

0

Enc argos Espec iais

1

Aç ão Legislativa

Total R$

25.359.044,02

1.113.300,00

100

Apoio administrativo Munic ipal

13.586.961,00

110

Gestão do Patrimônio Munic ipal

4.578.000,00

120

Promoç ão Agropec uária

342.600,00

123

Administraç ão Tributária

37.000,00

130

Programa de Arborizaç ão

22.500,00

140

Abastec imento de Água no Interior

30.000,00

150

Energia Elétric a no Interior

17.000,00

151

Gestão Ambiental

22.000,00

160

Gestão e Normatizaç ão das Aç ões Governamentais

2.000,00
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170

Divulgaç ão Ofic ial e Instituc ional

6.500,00

180

Seguranç a do Cidadão

255.000,00

190

Tec nologia da Informaç ão

114.500,00

210

Seguranç a Públic a Munic ipal

618.000,00

230

Assistênc ia à Estudantes do Ensino Médio

493.600,00

240

Apoio ao Ensino Superior

389.000,00

250

Alimentaç ão Saudável na Esc ola

734.000,00

260

Assistênc ia à Estudantes

544.100,00

270

Educ aç ão Infantil

280

Educ aç ão Espec ial

290

Transporte Esc olar

310

Ensino Fundamental

6.315.200,00

542.300,00

1.212.800,00

10.087.300,00
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320

Atualizaç ão Pedagógic a dos Profissionais da

27.600,00

Educ aç ão

321

340

Apoio Administrativo à Educ aç ão

Apoio, Valorizaç ão e Difusão das Artes e
Manifestaç ões Culturais

3.516.600,00

830.200,00

341

Interc âmbio Cultural

5.000,00

350

Vias Públic as Munic ipais

2.327.400,00

360

Iluminaç ão Públic a

2.153.100,00

380

Saneamento Básic o

441.200,00

390

Lazer Comunitário

414.900,00

400

Nec rópole Munic ipal

410

Cidade Limpa

420

Esporte e Lazer

430

Saúde da Família

70.000,00

2.530.000,00

452.600,00

3.289.200,00
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440

Saúde Mental

1.014.700,00

460

Vigilânc ia Sanitária, Epidemiológic a e Ambiental

470

Atendimento Ambulatorial e Hospitalar

480

Assistênc ia Farmac êutic a

912.700,00

490

Programa Longevidade

116.400,00

500

Gestão da Saúde Públic a

501

Prevenç ão e Controle de Doenç as/Saúde Cidadã

510

Promoç ão do Turismo

520

Eventos Soc iais e Turístic os

530

Promoç ão e Valorizaç ão do Artesanato

13.000,00

540

Gestão de Polític as de Turismo

68.400,00

550

Assistênc ia Soc ial Geral

552

Defesa Civil

435.600,00

8.171.300,00

9.347.500,00

149.400,00

66.000,00

235.000,00

1.862.500,00

3.000,00
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560

Assistênc ia ao Idoso

570

Polític a Habitac ional

580

Assistênc ia à Crianç a e ao Adolesc ente

278.700,00

590

Desenvolvimento Comunitário

100.000,00

600

Atenç ão a Pessoas Espec iais

16.400,00

620

630

640

642

Promoç ão do Trabalho e Intermediaç ão do
Emprego

Promoç ão e Desenvolvimento Industrial de
Veranópolis

Promoç ão e desenvolvimento do Comérc io de
Veranópolis

Promoç ão de Cursos Profissionalizantes

TOTAL

436.400,00

1.011.500,00

1.870,00

762.200,00

50.000,00

6.500,00

107.539.575,02
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ANEXO II
CONSULTAR O ANEXO

