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     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 001        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 10 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.10 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 01 - Legislativa                              

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 031 - Ação Legislativa                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0101 - Ação Legislativa                                             

                          Atividades Administrativas: a)  garantir  a  permanente  manutenção  do sistema de aprovação de leis e 

                          projetos de leis,   planejamento  e  execucao  das  atividades  do  Poder  Legislativo,  compreendendo 

                          desenvolvimentos das atividades  normais  no  exercicio, com indicativo de realizacao de pelo menos 12 

                          sessões itinerantes, anualmente  nas  comunidades  rurais  do  municipio  de Nova Ipixuna. b) - Demais 

                          atividades correlatas.                                                                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1001 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos destinados a atender as necessidades do Poder Legislativo 

                              Municipal de Nova Ipixuna PA.                                                                

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       75.464,00                                      249.795,00              325.259,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       325.259,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1002 - Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara                                          

            Descrição:        Garantir sempre que necessário, recursos que viabilizem a reforma e ampliação das intalações 

                              do prédio onde funciona a Câmara Municipal                                                   

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      106.964,00                                      354.064,00              461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2001 - Atividades do Legislativo                                                        

            Descrição:        Possibilitar ao cidadão  maior  clareza  das  ações  do Poder Legislativo através de sessões 

                              intinerantes, garantir a  manuten;ão dos benefícios sociais da sociade Nova Ipixunense e, ao  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 10 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.10 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              mesmo tempo, manter  as atividades administrativas, inclusive de publicidade e de análise de 

                              projetos de leis  e  suas  respectivas  aprova;ões na Câmara Municipal de Vereadores de Nova 

                              Ipixuna, Estado do Pará.                                                                     

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.354.534,00                                    4.483.677,00            5.838.211,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     5.838.211,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2002 - Publicidade do Legislativo                                                       

            Descrição:        Garantir o processo  de  publicação  das  ações do Poder Legislativo, possibilitando o total 

                              entendimento por parte da sociedade.                                                         

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       67.623,00                                      223.840,00              291.463,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       291.463,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.604.585,00                                    5.311.376,00            6.915.961,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 124 - Controle Interno                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0101 - Ação Legislativa                                             

                          Atividades Administrativas: a)  garantir  a  permanente  manutenção  do sistema de aprovação de leis e 

                          projetos de leis,   planejamento  e  execucao  das  atividades  do  Poder  Legislativo,  compreendendo 

                          desenvolvimentos das atividades  normais  no  exercicio, com indicativo de realizacao de pelo menos 12 

                          sessões itinerantes, anualmente  nas  comunidades  rurais  do  municipio  de Nova Ipixuna. b) - Demais 

                          atividades correlatas.                                                                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2003 - Manutenção do Controle Interno                                                   

            Descrição:        Visa garantir o   perfeito  funcionamento  das  atividades  do  Controle  Interno  do  Poder 

                              Legislativo; outras atividades correlatas                                                    

 

                  Unidade de medida: Atividade             



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 003        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 10 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.10 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       17.225,00                                       57.016,00               74.241,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        74.241,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              17.225,00                                       57.016,00               74.241,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.621.810,00                                    5.368.392,00            6.990.202,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                ÓRGÃO: 11 - Gabinete do Prefeito 

                                       UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.11 - Gabinete do Prefeito 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2004 - Interação Governo Comunidade                                                     

            Descrição:        a) Garantir a  manutenção  do  processo  de  participação  da  sociedade  no  planejamento e 

                              ordenamento orçamentário, definição  de demanda em todos os níveis. b) Promover plenárias de 

                              representação social objetivando  a  análise  da  gestão  seja  através  de  movimento  pelo 

                              orçamento participativo, seja  através  de movimentos sociais organizados. c) Manter arquivo 

                              de memória dos  temas  levantados  e  aprovados. d) Implementar ações de comunicação social, 

                              iscrita e/ou por  meio  de  rádio  e  televisão,  objetivando fazer com que a sociedade tome 

                              conhecimento das ações do governo municipal. e) Demais atividades correlatas.                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       40.000,00                                      132.405,00              172.405,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       172.405,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito                                               

            Descrição:        Garantir a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, demais atividades correlatas.  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      787.500,00                                    2.606.724,00            3.394.224,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.394.224,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2006 - Publicidade do Executivo                                                          
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                ÓRGÃO: 11 - Gabinete do Prefeito 

                                       UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.11 - Gabinete do Prefeito 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Publicar permanentemente as  ações  do  ponto de vista de planejamento, execução e avaliação 

                              das ações da  gestão  municipal,  condicionando  a  sociedade participar e conhecer de forma 

                              clara e objetiva como o governo desempenha suas atividades.                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       50.000,00                                      165.506,00              215.506,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       215.506,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             877.500,00                                    2.904.635,00            3.782.135,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                          Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

                          das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1003 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a  atender  as  necessidades  do Gabinete do 

                              Prefeito                                                                                     

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       99.000,00                                      327.701,00              426.701,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       426.701,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              99.000,00                                      327.701,00              426.701,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             976.500,00                                    3.232.336,00            4.208.836,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 12 - Sec. Mun. de Gestão Pública 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.12 - Sec. Mun. de Gestão Pública 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2007 - Manutenção das Atividades da Semugep                                             

            Descrição:        MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA  SEMUGEP: garantir a manutenção das atividades da Sec. Mun. de 

                              Gestão Pública, tais  como  o  controle  de  recursos humanos, capacitações, planejamento de 

                              ações, concursos públicos, entre outras ações correlatas.                                    

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      106.964,00                                      354.064,00              461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2123 - Departamento de Segurança no Trânsito DSTRAN                                     

            Descrição:        Manutenção e desenvolvimento do Departamento Municipal de Trânsito.                          

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      157.500,00                                      521.343,00              678.843,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.843,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             264.464,00                                      875.407,00            1.139.871,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 12 - Sec. Mun. de Gestão Pública 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.12 - Sec. Mun. de Gestão Pública 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                          Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

                          das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1004 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a  atender  as  necessidades  da  Secretaria 

                              Municipal de Gestão Pública                                                                  

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       50.000,00                                      165.506,00              215.506,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       215.506,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              50.000,00                                      165.506,00              215.506,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2008 - Capacitação de Recursos Humanos                                                  

            Descrição:        CAPACITAÇÃO DE RECURSOS  HUMANOS:  garantir  a manutenção de ações voltadas para a formação, 

                              treinamento, capacitação e especialização de servidores públicos municipais.                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                          70                                             240                     310 

 

                  Quantidade por ano___              70                                             240                     310 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         310        valor       226.281,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 12 - Sec. Mun. de Gestão Pública 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.12 - Sec. Mun. de Gestão Pública 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             366.964,00                                    1.214.694,00            1.581.658,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2009 - Manutenção das Atividades da Semupof                                             

            Descrição:        Garantir a manutenção   permanente  das  ações  da  unidade  de  administração  e  finanças; 

                              organização do quadro  de  pessoal, arquivo, análise de contratos temporários e contratações 

                              nos moldes da legislação; demais atividades correlatas.                                      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    2.100.000,00                                    6.951.262,00            9.051.262,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     9.051.262,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2010 - Contribuição ao PASEP                                                            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo  de  repasse das obrigações tributárias e contribuitivas 

                              relativas ao PASEP   sobre   demais   receitas   advindas   de   tributos  municipais  e  de 

                              transferências; demais atividades correlatas.                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      210.000,00                                      695.126,00              905.126,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       905.126,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2011 - Contribuição Associativa - AMAT                                                   
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                                       ÓRGÃO: 13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Garantir a manutenção  da  contribuição  para  a  Associação  dos  Municípios  do  Araguaia, 

                              Tocantins e Carajás (AMATCARAJÁS), da qual o município mantém vínculo associativo.           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       93.595,00                                      309.807,00              403.402,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       403.402,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2012 - Precatórios Judiciais                                                            

            Descrição:        Garantir recursos que  visem  atender  as  obrigatoriedades advindas da justiça, qual seja a 

                              quitação de sentenças judiciais; demais atividades correlatas.                               

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2013 - Contribuições a Consórcios Públicos - COMPART                                    

            Descrição:        Garantir a manutenção da contribuição para o Consórcio do Municípios Paraenses Alagados pelo 

                              Rio Tocantins (COMPART), da qual o município mantém vínculo associativo.                     

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       53.482,00                                      177.032,00              230.514,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       230.514,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2014 - Contribuição Associativa - FAMEP                                                 

            Descrição:        Garantir a manutenção  da  contribuição  para  a  Federação das Associações de Municípios do 

                              Estado do Pará (FAMEP), da qual o município mantém vínculo associativo.                      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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                                       ÓRGÃO: 13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       26.741,00                                       88.516,00              115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2015 - Contribuição Associativa - CNM                                                   

            Descrição:        Garantir a manutenção  da  contribuição  para Confederação Nacional dos Municípios (CNM), da 

                              qual o município mantém vínculo associativo.                                                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       20.055,00                                       66.386,00               86.441,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        86.441,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           2.608.873,00                                    8.635.691,00           11.244.564,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 124 - Controle Interno                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0105 - Controle Interno                                             

                          Controle Interno: garantir  a  permanente  manutenção das atividades da Unidade de controle interno do 

                          municipio, compreendendo o  processo  de informação orçamentária, financeira, patrimonial, de pesquisa 

                          de preços, contratos  administrativos  para  aquisição  de  materiais  e  serviços, acompanhamento dos 

                          processos licitatórios, publicações,  cumprimento  de  prazos  para  entrega de documentos contábeis e 

                          administrativos nos órgaos competentes. Demais atividades correlatas.                                  

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2016 - Manutenção das atividades do Controle Interno                                    

            Descrição:        Fazer funcionar com  eficiência  e  eficácia as atividades de controle interno do município, 

                              prevista no Artigo  74 da Constituição Federal de 1988 e Lei Municipal nº 232/2005, de 28 de 

                              fevereiro de 2005.                                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       42.000,00                                      139.025,00              181.025,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       181.025,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              42.000,00                                      139.025,00              181.025,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna                

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2017 - Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida                                   

            Descrição:        Garantir o processo  de  amortização  da  dívida  pactual  com  Previdência Social, e outros 

                              orgãos, de modo  a  possibilitar a permanência do município no processo de adimplemento para 

                              efeito de convênios e parcerias em todos niveis; demais atividades correlatas.               

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      210.000,00                                      695.126,00              905.126,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       905.126,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             210.000,00                                      695.126,00              905.126,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 99 - Reserva de Contingência                  

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 999 - Reserva de Contingência                  

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 9999 - Reserva de Contingência                                      

                          RESERVA DE CONTINGÊNCIA:  Garantir  a  disponibilidade de recursos, no percentual mínimo de 1% (um por  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          cento) da receita  corrente  líquida, destinados exclusivamente a cobertura de passivos contingentes e 

                          demais riscos fiscais imprevistos nos moldes da legislação fiscal em vigor.                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 9001 - Reserva de Contingência                                                          

            Descrição:        Garantir a disponibilidade de recursos, no percentual mínimo de 1% (um por cento) da receita 

                              corrente líquida, destinados  exclusivamente  a  cobertura de passivos contingentes e demais 

                              riscos fiscais imprevistos nos moldes da legislação fiscal em vigor.                         

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      420.000,00                                    1.390.252,00            1.810.252,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.810.252,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             420.000,00                                    1.390.252,00            1.810.252,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           3.280.873,00                                   10.860.094,00           14.140.967,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1005 - Aquisição de Imóveis e Desapropriações                                           

            Descrição:        Visa garantir a  aquisição de bens imóveis e desapropriação de áreas, atendendo a legislação 

                              pertinente para tal,  que  sejam  de  legítimo  interesse  da  Administraão  Pública; demais 

                              atividades correlatas                                                                        

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      237.573,00                                      786.395,00            1.023.968,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.023.968,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2018 - Manutenção das Atividades da Semosp                                              

            Descrição:        Garantir a permanente  manutenção  das  atividades  administrativas  da  unidade  de obras e 

                              serviços públicos, objetivando  possibilitar o suporte técnico e logístico do ponto de vista 

                              da execução de obras e infraestrutura dos programas e ações das unidades gestoras do governo 

                              municipal; demais atividades correlatas.                                                     

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    2.100.000,00                                    6.951.262,00            9.051.262,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     9.051.262,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           2.337.573,00                                    7.737.657,00           10.075.230,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 015        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                          Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

                          das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1007 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição de veículos destinados a atender as necessidades da SEMOSP              

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       64.971,00                                      249.795,00              314.766,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       314.766,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              64.971,00                                      249.795,00              314.766,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 15 - Urbanismo                                

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana                   

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0108 - Urbanismo                                                    

                          Urbanismo: Promover o  sistema  de arborização do município, implantação de parques, jardins públicos, 

                          desenvolver atividades de  ornamentação  de  praças, parques e jardins, podendo ser através de eventos 

                          promocionais, com compensação financeira a título de premiação. Demais atividades correlatas.          

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1008 - Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins                            

            Descrição:        Construir e/ou recuperar  praças,  parques e jardins em locais adequados da cidade e da zona 

                              rural, tendo em vista a estética e o lazer dos moradores; demais atividades correlatas       

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      630.000,00                                    2.085.378,00            2.715.378,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.715.378,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1009 - Construção e Recuperação de Próprios Públicos                                    

            Descrição:        Garantir a construção  e/ou  recuperação de próprios públicos que venham a atender a demanda 

                              da Administração Municipal,  podendo,  para tal, firmar junto ás esferas de governo bem como 

                              com a iniciativa privada; demais atividades correlatas.                                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      126.000,00                                      417.075,00              543.075,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       543.075,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1010 - Pavimentação, Recuperação e Urbanização de Ruas e Avenidas                       

            Descrição:        Visa garantir com recursos próprios ou em parceria com as esferas de governo, a pavimentação 

                              e recuperação de vias e logradouros públicos; outras atividades correlatas.                  

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      751.166,00                                    2.486.452,00            3.237.618,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.237.618,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1059 - Construção de Galerias Fluviais                                                  

            Descrição:        Visa garantir a  construção de galerias fluviais no município para melhorar a infraestrutura 

                              urbana.                                                                                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.612.166,00                                    5.336.467,00            6.948.633,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0139 - Abastecimento de Água                                        

                          Promover ações para equacionamento do problema de falta de água encanada em moradias das zonas rural e 

                          urbana do município,  com  garatia  de  obras  de construção de sistemas de abastecimento de água, bem 

                          como, sua manutenção.                                                                                  

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1011 - Construção de Sistemas de Abastecimento de Água                                  

            Descrição:        Visa assegurar a  construção  de  sistemas  de  abastecimento  de  água no município de Nova 

                              Ipixuna, garantindo assim,  o  serviço  de  distribuição  de  água  nos  locais  onde  serão 

                              instalados; demais atividades correlatas.                                                    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      325.500,00                                    1.077.444,00            1.402.944,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.402.944,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             325.500,00                                    1.077.444,00            1.402.944,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 452 - Serviços Urbanos                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0106 - Serviços Urbanos                                             

                          Promover a implementação  de  projetos  e  ações  voltadas  para o desenvolvimento econômico e social, 

                          condicionando o melhoramento  da  infraestrutura  urbana  do  município, promovendo o embelezamento da 

                          cidade com arborização;  promover  a  sinalização  de  ruas  e  prédios públicos e populares. Promover 

                          campanhas de concientização. Demais atividades correlatas.                                             

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2019 - Manutenção dos Serviços Urbanos                                                  

            Descrição:        Garantir a contínua  manutenção  dos serviços urbanos em Nova Ipixuna, visando a melhoria do 

                              bem estar dos seus munícipes.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      535.500,00                                    1.772.571,00            2.308.071,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.308.071,00  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 018        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             535.500,00                                    1.772.571,00            2.308.071,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0115 - Energia Elétrica                                             

                          Energia Elétrica: a)  -  garantir  a manutenção permanente do sistema elétrico urbano. implantar ações 

                          que possibilitem a ampliação do sistema elétrico no centro urbano. b) - Implantar ações e projetos que 

                          possibilitem a implantação  do sistema na zona rural do Município. c) - a autoridade competente poderá 

                          desenvolver as atividades deste programa em parcerias com órgaos do Governo estadual, federal e outras 

                          instituições nacionais e/ou internacionais. d) - outras atividades correlatas.                         

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2020 - Manutenção da Iluminação Pública                                                 

            Descrição:        Visa garantir com  recursos  próprios  e  da  Cosip,  a  perfeita  manutenção  do sistema de 

                              iluminação pública do município.                                                             

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      367.500,00                                    1.216.470,00            1.583.970,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.583.970,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             367.500,00                                    1.216.470,00            1.583.970,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0139 - Abastecimento de Água                                        

                          Promover ações para equacionamento do problema de falta de água encanada em moradias das zonas rural e 

                          urbana do município,  com  garatia  de  obras  de construção de sistemas de abastecimento de água, bem 

                          como, sua manutenção.                                                                                  

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2021 - Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água                                  

            Descrição:        Visa assegurar a  manutenção  contínua  e  necessária  do  sistema  de abastecimento de água 

                              existente no município  de  Nova  Ipixuna,  garantindo  assim,  o  perfeito funcionamento do 

                              serviço de distribuição  de  água  nos  locais  onde  estão  instalados;  demais  atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 019        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 17 - Saneamento                               

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano                 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2022 - Manutenção da Fábrica de Bloquetes                                               

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo de fabricação de bloquetes, manilhas, caixa de concreto, 

                              dentre outros; promover,  por  meio  de  legislação  especifica  e  nos moldes da legislação 

                              vigente, a terceirização  da  produção de bloquetes, buscando garantir a empregabilidade e a 

                              produtividade permanente, para  atender  as necessidades do município e interessados; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      157.500,00                                      521.343,00              678.843,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.843,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             157.500,00                                      521.343,00              678.843,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0127 - Saneamento                                                   

                          Saneamento Urbano e  Rural: a) - garantir a implementação de ações e projetos voltadas para o processo 

                          de saneamento pluvial  e  de  esgoto,  condicionando  a  melhores  condições de vida a população. b) -  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 020        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          desenvolver campanhas educativas  sobre  a  coleta  seletiva  de  lixo,  a  correta embalagem de lixos 

                          evitando ploriferação de  doenças  altamente  contagiosas  no município. c) - desenvolver ampliação do 

                          sistema de aterro sanitário. d) - promover ações que objetivem garantir o fornecimento de água tratada 

                          para o consumo humano. e) - demais atividades correlatas.                                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1012 - Saneamento Urbano e Rural                                                        

            Descrição:        a)Implantar e manter  o  sistema  de  fornecimento  de  água  tratada para o consumo humano. 

                              b)Implementar ações que  objetivem  a  coleta  seletiva  de  lixo, embalagem de lixo de alta 

                              periculosidade. c)Desenvolver ações  e  projetos  de  drenagem de água pluviais, tratamento, 

                              escoamento de esgotos.  d)Promover  o  combate  ao  sistema  de  fossa filtrante no subsolo. 

                              e)Desenvolver campanhas educativas  sobre  saneamento  básico;  implantar  aterro sanitário. 

                              f)Demais atividades correlatas.                                                              

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      840.000,00                                    2.780.505,00            3.620.505,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.620.505,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             840.000,00                                    2.780.505,00            3.620.505,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 25 - Energia                                  

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 752 - Energia Elétrica                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0115 - Energia Elétrica                                             

                          Energia Elétrica: a)  -  garantir  a manutenção permanente do sistema elétrico urbano. implantar ações 

                          que possibilitem a ampliação do sistema elétrico no centro urbano. b) - Implantar ações e projetos que 

                          possibilitem a implantação  do sistema na zona rural do Município. c) - a autoridade competente poderá 

                          desenvolver as atividades deste programa em parcerias com órgaos do Governo estadual, federal e outras 

                          instituições nacionais e/ou internacionais. d) - outras atividades correlatas.                         

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1013 - Ampliação de Redes e Sistemas de Eletrificação                                   

            Descrição:        Ampliar o sistema  elétrico  na  zona  urbana  e  rural  já existente; garantir a manutenção 

                              permanente do sistema elétrico já existente; demais atividades correlatas.                   

 

                  Unidade de medida: Projeto               



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 021        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.302,00              288.154,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.154,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              66.852,00                                      221.302,00              288.154,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 26 - Transporte                               

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário                    

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0107 - Transporte                                                   

                          Transporte: Implantar ações  e projetos que objetivem a manutenção permanente do sistema de transporte 

                          público do municipio  de  Nova  Ipixuna.  A  autoridade poderá manter o sistema através de aquisição e 

                          manutenção própria e/ou  através  do  sistema  de  locação por pessoas físicas e/ou jurídicas, levando 

                          sempre em consideração  a  economicidade,  eficiência  e  eficácia  na  Administração  Pública. Demais 

                          atividades correlatas.                                                                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1014 - Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais                          

            Descrição:        Promover ações e  projetos  que garantam a construção e/ou recuperação de estradas, ramais e 

                              vicinais, o que  facilitará o transporte de passageiros e a escoação de produtos oriundos da 

                              zona rural; demais atividades correlatas.                                                    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.260.000,00                                    4.170.757,00            5.430.757,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     5.430.757,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1015 - Aquisição de Máquinas Pesadas e Equipamentos                                     

            Descrição:        Garantir a aquisição  de maquinário pesado e equipamento que venha a atender as necessidades 

                              da municipalidade referente  ao  setor  de  transporte.  Para  a consecução desse objetivo o 

                              gestor municipal poderá  firmar  parcerias  com  o governo federal, estadual e da iniciativa  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 022        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              privada; demais atividades correlatas.                                                       

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      525.000,00                                    1.737.815,00            2.262.815,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.262.815,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1016 - Aquisição de Veículos de Transporte                                              

            Descrição:        Visa garantir a aquisição de veículos de transporte que atendam as necessidades da SEMOSP    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       75.464,00                                      249.795,00              325.259,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       325.259,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1017 - Construção e Recuperação de Pontes                                               

            Descrição:        Visa garantir recursos   que  viabilizem  a  construção  de  pontes  e  recuperação  das  já 

                              existentes, permitindo assim o contínuo acesso de veículos e de pessoas                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           5                                              15                      20 

 

                  Quantidade por ano___               5                                              15                      20 

                  Valor por ano________    1.050.000,00                                    3.475.631,00            4.525.631,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade          20        valor     4.525.631,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2023 - Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais                           

            Descrição:        Garantir a manutenção  e  conservação  de  pontes  e estradas vicinais do município, visando 

                              manter sua trafegabilidade, bem como a escoação de produção.                                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           5                                              15                      20  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               5                                              15                      20 

                  Valor por ano________    1.050.000,00                                    3.475.631,00            4.525.631,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade          20        valor     4.525.631,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2024 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos de Transporte                    

            Descrição:        Visa garantir recursos que possibilitem a manutenção e conservação de máquinas e veículos de 

                              transporte que atendem as necessidades da municipalidade; outras atividades correlatas.      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.575.000,00                                    5.213.446,00            6.788.446,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     6.788.446,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           5.535.464,00                                   18.323.075,00           23.858.539,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                          11.948.026,00                                   39.584.191,00           51.532.217,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2025 - Manutenção das Atividades da Semude                                              

            Descrição:        a)Garantir a permanente  manutenção  do  processo  de  desenvolvimento  econômico através da 

                              unidade administrativa. b)Objetivar  a  implantação  de  ações e projetos que possibilitem o 

                              atendimento de forma  ampliada e qualificada, sendo essas ações voltadas para a coordenação, 

                              execução e avaliação  de resultos em todos os níveis, objetivando a consecução dos objetivos 

                              dos programas de  produção  e  comercialização  vegetal,  produção e comercialização animal, 

                              produção e comercialozação  industrial,  comércio  e  serviços  e  ordenamento  territorial. 

                              c)Enquanto unidade de desenvolvimento econômico, interagir com demais unidades orçamentárias 

                              objetivando o melhoramento do atendimento. d)Demais atividades correlatas.                   

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.050.000,00                                    3.475.631,00            4.525.631,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     4.525.631,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.050.000,00                                    3.475.631,00            4.525.631,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0140 - Desenvolvimento Econômico                                    

                          Garantir a implementação  de  ações  que  visem  o  desenvolvimento econômico do município, tais como: 

                          geração de empregos, capitação de recursos, incentivo às associações e cooperativas, expansão do setor 

                          industrial, entre outras.                                                                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1018 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas                                    

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  máquinas  e  implementos agrícolas fundamentais para a execução de  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              trabalhos no campo,  para  a consecução deste objetivo a autoridade competente poderá firmar 

                              parcerias com as  esferas  de  governo  e também com a iniciativa privada; outras atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      157.502,00                                      521.350,00              678.852,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.852,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             157.502,00                                      521.350,00              678.852,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 127 - Ordenamento Territorial                  

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0114 - Ordenamento Territorial                                      

                          Ordenamento Territorial: a)  -  promover  o  processo  de  recadastramento  geral,  tendo  em  vista a 

                          necessidade de fiscalização  da  execução  de  obras, loteamentos urbanos. b) - estruturação de espaço 

                          físico, adequar quadro  de  pessoal,  adquirir  material  permanente  diversos  objetivando garantir a 

                          manutenção de um  sistema complexo de coleta de dados relacionados ao ordenamento territorial urbano e 

                          rural do Muncípio de Nova Ipixuna. c) - cadastrar os titulares de imóvel urbano e rural. d) promover o 

                          sistema de pesquisa  e  estatística, buscando subsidiar o aumento da arrecadação tributária municipal. 

                          e) - demais atividades correlatas.                                                                     

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2026 - Ordenamento Territorial                                                          

            Descrição:        a)Implantar um sistema  informatizado  de  coleta de dados de titulares de imóveis urbanos e 

                              rurais. b)Promover a   identificação   de   atividades   rurais   e  urbanas.  c)Identificar 

                              potencialidades e fragilidades.  d)Promover  a  implantação de um sistema de cadastramento e 

                              recadrastamento social e  econômico.  e)garantir  o  processo  de  pesquisa  e  estatísticas 

                              objetivando ampliar os   atendimentos   nas   atividades  de  ponta  como  saúde,  educação, 

                              assistência social e  demais  atividades  de  ponta.  f)  Garantir a ampliação do sistema de 

                              arrecadação tributária municipal. g)Demais atividades correlatas.                            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       40.111,00                                      132.774,00              172.885,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       172.885,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              40.111,00                                      132.774,00              172.885,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 20 - Agricultura                              

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 605 - Abastecimento                            

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0140 - Desenvolvimento Econômico                                    

                          Garantir a implementação  de  ações  que  visem  o  desenvolvimento econômico do município, tais como: 

                          geração de empregos, capitação de recursos, incentivo às associações e cooperativas, expansão do setor 

                          industrial, entre outras.                                                                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2027 - Manutenção do Mercado Municipal                                                  

            Descrição:        Garantir recursos que  viabilizem a contínua manutenção do mercado municipal, possibilitando 

                              higiene, conforto e  condições  sadias  para  a  comercialização  de mercadorias e produtos; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2028 - Manutenção da Feira do Produtor                                                  

            Descrição:        Garantir a manutenção  da  feira  do  produtor  existente  no município através de ações que 

                              aumentem a circulação  de  protudos;  melhorar as condições de higiêne e limpeza do local da 

                              feira; outras atividades correlatas.                                                         

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       94.500,00                                      312.806,00              407.306,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       407.306,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             161.352,00                                      534.096,00              695.448,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 606 - Extensão Rural                           

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0109 - Extensão Rural                                               

                          a) garantir a  construção  e  recuperação  de  estradas  vicinais  do  município,  o  que facilitará o 

                          transporte e a  escoação  de  produtos  da  zona rural; b) para a execução deste objetivo a autoridade 

                          competente poderá firmar parcerias com as esferas de governo; c) demais atividades correlatas.         

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1021 - Construção e Recuperação de Estradas Vicinais                                    

            Descrição:        Garantir a construção  e  recuperação  de  estradas vicinais do município, com o objetivo de 

                              facilitar o transporte  e  a  escoação  de  produtos  da  zona  rural; para a execução deste 

                              objetivo a autoridade  competente  poderá firmar parcerias com as esferas de governo; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0140 - Desenvolvimento Econômico                                    

                          Garantir a implementação  de  ações  que  visem  o  desenvolvimento econômico do município, tais como: 

                          geração de empregos, capitação de recursos, incentivo às associações e cooperativas, expansão do setor 

                          industrial, entre outras.                                                                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1019 - Perfuração de Poços Artesianos,Escavação de Açudes,repressas(Emendas Impositivas 

            Descrição:        Garantir a perfuração de poços artesianos e escavação de açudes e represas para a criação de 

                              peixes.                                                                                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           5                                              15                      20  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               5                                              15                      20 

                  Valor por ano________      525.000,00                                    1.737.815,00            2.262.815,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade          20        valor     2.262.815,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1061 - Construção do Campo de Experimento, Viveiros e Mudas                             

            Descrição:        Assegurar a construção de um campo de experimento de culturas tais como feijão, milho, arroz 

                              entre outras, e  posterior  distribuição  aos  pequenos  produtores rurais do município, e a 

                              contrução de viveiros; garantindo assim geração de emprego e renda.                          

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       61.950,00                                      205.060,00              267.010,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       267.010,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2029 - Apoio à Agricultura Familiar (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)               

            Descrição:        Viabilizar condições que  incentivem  a agricultura familiar no município gerando trabalho e 

                              renda para moradores  da  zona rural; garantir promoção de treinamentos e projetos de manejo 

                              de culturas, podendo   o   governo   municipal,   para  isso,  firmar  parcerias  com  órgão 

                              especializados como o sebrae; outras atividades correlatas.                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      157.500,00                                      521.343,00              678.843,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.843,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2030 - Apoio ao Produtor Rural                                                          

            Descrição:        Assegurar suporte e  apoio  aos  produtores  rurais  do  município,  qual  seja  através  de 

                              treinamentos, transporte, projetos  de  manejo  de  culturas,  estradas  vicinais  e  outros 

                              projetos e ações  que  melhorem  o  trabalho  e  a vida do homem do campo; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             849.450,00                                    2.811.780,00            3.661.230,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária        

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0140 - Desenvolvimento Econômico                                    

                          Garantir a implementação  de  ações  que  visem  o  desenvolvimento econômico do município, tais como: 

                          geração de empregos, capitação de recursos, incentivo às associações e cooperativas, expansão do setor 

                          industrial, entre outras.                                                                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2031 - Apoio à Agropecuária                                                             

            Descrição:        Assegurar projetos e  ações  que  incentivem  a  produção  agropecuária, setor importante na 

                              geração de renda  do  município;  promover  campanhas  de manejo, vacinação de animais, etc; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       73.500,00                                      243.293,00              316.793,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       316.793,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              73.500,00                                      243.293,00              316.793,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 22 - Indústria                                

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 661 - Promoção Industrial                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0110 - Indústria                                                     



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 030        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          PRODUÇÃO INDUSTRIAL: a)  - implantar projetos e ações voltados para o desenvolvimento da indústria, em 

                          todos os níveis:  Madeireira,  Moveleira,  Artefatos  de  Barro  e  Argila, Derivados de Leite, dentre 

                          outros, buscando garantir  o  processo  de sustentabilidade do desenvolvimento econômico do Municipio, 

                          sobre tudo na garantia de emprego a de renda. b) - a autoridade poderá desenvolver as atividades deste 

                          programa em parcerias com órgãos do Governo Federal e Estadual e ainda, através de acordos e convênios 

                          com instituições com  e  sem  fins  lucrativos  nacionais  e  internacionais.  c)  - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1022 - Incentivo a Implantação de Pequena e Média Indústria                             

            Descrição:        Implementar ações e  projetos  que  busquem  promover  a implementação de pequenas e médidas 

                              empresas que tenham   a   insdústria  como  atividade  principal;  promover  subsídios  para 

                              potencialização a produção  de derivados do leite; promover pesquisas de mercado objetivando 

                              identificar potencialidades e  fragilidades  do  mercado  local,  podendo  essas ações serem 

                              desenvolvidas em parcerias  com  órgãos  do  Governo  Estadual,  Federal  e  instituições de 

                              qualquer natureza; demais atividades correlatas.                                             

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1023 - Promoção Industrial                                                              

            Descrição:        Implantar projetos e ações voltadas para o desenvolvimeneto da indústria em todos os níveis: 

                              madeira, movelaria, artefatos de barro e argila, derivados de leite, dentre outros; garantir 

                              o processo de  sustentabilidade  econômica  do  município sobretudo na garantia de emprego e 

                              renda; demais atividades correlatas.                                                         

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      420.000,00                                    1.390.252,00            1.810.252,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.810.252,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             472.500,00                                    1.564.033,00            2.036.533,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 23 - Comércio e Serviços                      

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 691 - Promoção Comercial                       

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0113 - Promoção Comercial                                            
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          PROMOÇÃO COMERCIAL: a) - promover o processo de potencialização comercial de produtos e serviços; b) - 

                          implantar o sistema  de  financiamentos  para  sustentabilidade  do  processo de comercialização. c) - 

                          formular pesquisa de  opinião  e  mercado. d) - desenvolver ações voltadas a identificação de ponto de 

                          comercialização. e) - promover eventos relacionados ao marketing. f) - demais atividades correlatas.   

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2032 - Apoio a Pequena e Média Empresa                                                  

            Descrição:        Promover ações e projetos que icentivem as pequenas e médias empresas através da abertura de 

                              linhas de créditos  para  potencializar  a  comercialização; promover eventos de marketing e 

                              pesquisas de mercado  e identificação de consumidor em potencial; implantar sistema de feira 

                              livre; demais atividades correlatas.                                                         

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 694 - Serviços Financeiros                     

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0116 - Administração de Concessões                                  

                          ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES: a) - implantar ações que possibilitem garantir a manutenção do sistema de 

                          financiamento a microempreendedores,em  todos  os níveis, objetivando a geração do emprego e renda com 

                          demonstração de resultados  de  crescimento  econômico.  b)  -  poderá desenvolver as atividades deste 

                          programa por intermédio  de  instituições financeiras criadas especificamente para esta finalidade, da 

                          iniciativa privada e/ou instituições públicas. c) - demais atividades correlatas.                      

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2033 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos                                        

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  sistema  de financiamento para micros empreendedores, na forma da 

                              lei objetivando ampliar  e  qualificar  o atendimento, de modo a potencializar o crescimento 

                              econômico e geração emprego e renda; demais atividades correlatas.                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           3.014.415,00                                    9.978.081,00           12.992.496,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 16 - Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.16 - Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2034 - Manutenção das Atividades da Semmat                                              

            Descrição:        Garantir a manutenção  permanente  das  atividades  administrativas  da unidade, objetivando 

                              assegurar o atendimento  de  forma ampliada e qualificada a toda população do município, com 

                              ações e projetos  relacionados  à  preservação  do  meio ambiente, bem como, relacionadas ao 

                              turismo eco turismo no município; demais atividades correlatas.                              

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      320.250,00                                    1.060.066,00            1.380.316,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.380.316,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             320.250,00                                    1.060.066,00            1.380.316,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             320.250,00                                    1.060.066,00            1.380.316,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0122 - Cultura                                                      

                          CULTURA E ARTE:  a) - promover o desenvolvimento da arte e cultura do Município, relacionadas a danças 

                          folclóricas, carnavalescas, juninas.  b)  - potencializar a criatividade artística teatral, artesanal, 

                          pintura de muros  e paredes, a arte escupida dentre outras. c) - promover o intercâmbio cultural entre 

                          municípios. d) -  Promover  festivais  de  música,  arte.  e)  -  autoridade competente poderá, para a 

                          consecução dos objetivos  deste  programa,  promover  competições de caráter premiativo,em parceria ou 

                          nao. f) -  promover  o  desenvolvimento  da Escola de Música. g) - promover eventos relacionados com a 

                          feira de ciência no município. h) - demais atividades correlatas.                                      

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2035 - Manutenção das Atividades da Semucel                                             

            Descrição:        Garantir a permanente  manutenção  das atividades administrativas da unidade orçamentaria em 

                              epígrafe, objetivando garantir   o   planejamento,  coordenação,  execução  e  avaliação  de 

                              resultados das açõe  e  projetos desenvolvidos pela mesma, relacionados a cultura, esporte e 

                              lazer no município; demais atividades correlatas.                                            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.004,00                                      347.576,00              452.580,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.580,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             105.004,00                                      347.576,00              452.580,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 13 - Cultura                                  

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 392 - Difusão Cultural                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0122 - Cultura                                                      

                          CULTURA E ARTE:  a) - promover o desenvolvimento da arte e cultura do Município, relacionadas a danças  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          folclóricas, carnavalescas, juninas.  b)  - potencializar a criatividade artística teatral, artesanal, 

                          pintura de muros  e paredes, a arte escupida dentre outras. c) - promover o intercâmbio cultural entre 

                          municípios. d) -  Promover  festivais  de  música,  arte.  e)  -  autoridade competente poderá, para a 

                          consecução dos objetivos  deste  programa,  promover  competições de caráter premiativo,em parceria ou 

                          nao. f) -  promover  o  desenvolvimento  da Escola de Música. g) - promover eventos relacionados com a 

                          feira de ciência no município. h) - demais atividades correlatas.                                      

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2036 - Apoio à Disseminação da Cultura Religiosa(Emendas Impositivas Art.148-A)         

            Descrição:        Assegurar apoio a  eventos  de  caráter religioso para todas as entidades, com o objetivo de 

                              divulgar e disseminar a cultura religiosa.                                                   

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2037 - Apoio a Eventos Municipais                                                       

            Descrição:        Garantir apoio financeiro  a  eventos  municipais em datas festivas que visem a diversão dos 

                              cidadãos, como o  aniversário  da  cidade,  vaquejadas,  rodeios,  motocross e rallys, entre 

                              outros.                                                                                      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       93.593,00                                      309.806,00              403.399,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       403.399,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2038 - Disseminação da Cultura Popular                                                  

            Descrição:        Promover ações e  projetos que objetivem garantir a manutenção do processo de realização das 

                              festividades carnavalescas, festas  juninas,  dentre outras; a autoridade competente poderá, 

                              através de incentivo  financeiro  e/ou  estrutura, contribuir com a promoção desses eventos; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________       80.223,00                                      265.548,00              345.771,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       345.771,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2111 - Construção da casa de cultura - Centro Cultural                                  

            Descrição:        Construir a casa  de  cultura;  adquirir  equipamentos  e  materiais permanente destinados a 

                              mobiliar esse local,  bem  como  para  outras  atividades que objetivem a potencialização da 

                              cultura municipal; para consecução dos objetivos desta ação, a autoridade poderá desenvolver 

                              parcerias com órgãos do governo federal, estadual, instituições de qualquer narureza; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       73.500,00                                      243.293,00              316.793,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       316.793,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             314.168,00                                    1.039.937,00            1.354.105,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 27 - Desporto e Lazer                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 812 - Desporto Comunitário                     

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0123 - Esporte e Lazer                                              

                          ESPORTE E LAZER:   a)   -   desenvolver  ações  e  projetos  que  potencializem  o  esporte  amador  e 

                          semiprofissional, a prática  de  lazer,  em  todos  níveis  e  para todas as idades. b) - a autoridade 

                          competente poderá adequar  espaço  físico,  quadro de pessoal, adquirir materiais de consumo diversos, 

                          equipamentos e material  permanente  para  a  consecução  dos  objetivos  deste  programa. c) - demais 

                          atividades correlatas.                                                                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1024 - Manutenção do Estádio Municipal                                                  

            Descrição:        Assegurar a reforma  e  ampliação  de  estádio  destinado  à  prática de futebol de campo no 

                              município; para consecução  desse  objetivo  a autoridade competente poderá firmar parcerias 

                              com as esferas de governo, bem como com a iniciativa privada; outras atividades correlatas.  

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      106.964,00                                      354.064,00              461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1026 - Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas                                   

            Descrição:        Garantir recursos que  visem  a  construção e reforma de quadras poliesportivas no município 

                              objetivando mantê las em condições de uso contínuo                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           2                                               6                       8 

 

                  Quantidade por ano___               2                                               6                       8 

                  Valor por ano________      141.750,00                                      469.209,00              610.959,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           8        valor       610.959,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2039 - Apoio às Ativ. de Desporto Comunitário e Amador (Emendas Impositivas Art.148-A)  

            Descrição:        Garantir apoio às  atividades  do  desporto  comunitário  e  amador  no  município; adquirir 

                              materais esportivos e  outros  artigos  relacionados com a prática do esporte amador; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      106.964,00                                      354.064,00              461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2040 - Apoio a Manifestações Desportivas e Lazer                                        

            Descrição:        Promover eventos de  lazer  tais  como  "domingo  popular  de  lazer";  promover  passeios e 

                              escursões objetivando o  intercâmbio  cultural  e  recreativo  da  sociedade; adequar espaço 

                              físico e demais estruturas para a consecução dos objetivos deste programa; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             422.530,00                                    1.398.627,00            1.821.157,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             841.702,00                                    2.786.140,00            3.627.842,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 039        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                      ÓRGÃO: 18 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Educacional 

                             UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.18 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Educacional 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

                          execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

                          competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

                          órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

                          físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais 

                          permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública 

                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2041 - Encargos com o Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE                   

            Descrição:        Visa assegurar a  manutenção  com  o  conselho  municipal  de  alimentação escolar que tem a 

                              finalidade de fiscalizar os recursos dispendiados com a merenda escolar no âmbito municipal; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       26.741,00                                       88.516,00              115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              26.741,00                                       88.516,00              115.257,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição                   

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

                          execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

                          competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

                          órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

                          físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais 

                          permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                      ÓRGÃO: 18 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Educacional 

                             UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.18 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Educacional 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2042 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar e Nutrição - PNAE                  

            Descrição:        Garantir a manutenção  do programa de alimentação escolar para os alunos da rede municipa de 

                              ensino.                                                                                      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                       3.950                                          11.850                  15.800 

 

                  Quantidade por ano___           3.950                                          11.850                  15.800 

                  Valor por ano________      766.500,00                                    2.537.210,00            3.303.710,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade      15.800        valor     3.303.710,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             766.500,00                                    2.537.210,00            3.303.710,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 12 - Educação                                 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

                          execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

                          competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

                          órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

                          físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais 

                          permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública 

                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2043 - Manutenção das Atividades da Semuded                                             

            Descrição:        Garantir a permanente  manutenção  das atividades administrativas da unidade orçamentária em 

                              epígrafe, objetivando garantir   o   planejamento,  coordenação,  execução  e  avaliação  de 

                              resultados das ações  e  projetos  desenvolvidos  pela  mesma,  relacionados  a  educação do 

                              município; demais atividades correlatas                                                      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                      ÓRGÃO: 18 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Educacional 

                             UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.18 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Educacional 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      133.705,00                                      442.581,00              576.286,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       576.286,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             133.705,00                                      442.581,00              576.286,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             926.946,00                                    3.068.307,00            3.995.253,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 19 - Sec. Mun. de Desenv. da Saúde Pública 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19.19 - Sec. Mun. de Desenv. da Saúde Pública 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0125 - Saúde: Gestão Administrativa                                 

                          Saúde: a) garantir  a  manuteção  do  processo  de  planejamento,  coordenação,  execução, avaliação e 

                          controle das atividades  desenvolvidas com saúde pública municipal. b) - a autoridade competente, para 

                          consecução dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com órgãos do governo 

                          federal, estadual e  com  instituiçãos  de  qualquer  natureza.  c) - adequar espaço físico, quadro de 

                          pessoal, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. d) - promover o 

                          processo de publicação  das  ações  desenvolvidas  na  saúde pública municipal. e) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2044 - Manutenção das Atividades da Semudesp                                            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo  de  planejamento,  coordenação,  execução,  avaliação e 

                              controle das atividades  desenvolvidas  com  saúde  pública  municipal  e saneamento; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      133.705,00                                      442.581,00              576.286,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       576.286,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             133.705,00                                      442.581,00              576.286,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             133.705,00                                      442.581,00              576.286,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 20 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Social 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.20 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0128 - Desenvolvimento Social                                       

                          Desenvolvimento Social: a)  - garantir a manutenção do sistema de planejamento, coordenação, execução, 

                          avaliação e controle  social  das  ações  assistencias desenvolvidas pela unidade administrativa. b) - 

                          adequar espaço, quadro de pessoal, nos moldes da legislação. c) - estruturar a unidade, possibilitando 

                          a ampliação e  qualificação  do  atendimento  a  toda  comunidade  Ipixunense.  d) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2045 - Manutenção das Atividades da Semudeso                                            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  sistema  de  planejamento,  coordenação,  execução,  avaliação  e 

                              controle social das ações assistenciais desenvolvidas pela unidade administrativa.           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       96.800,00                                      320.420,00              417.220,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       417.220,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              96.800,00                                      320.420,00              417.220,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              96.800,00                                      320.420,00              417.220,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 044        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 10 - Saúde                                    

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                          Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

                          das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1027 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de veículos destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de 

                              Saúde.                                                                                       

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       76.000,00                                      278.050,00              354.050,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       354.050,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              76.000,00                                      278.050,00              354.050,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0125 - Saúde: Gestão Administrativa                                 

                          Saúde: a) garantir  a  manuteção  do  processo  de  planejamento,  coordenação,  execução, avaliação e 

                          controle das atividades  desenvolvidas com saúde pública municipal. b) - a autoridade competente, para 

                          consecução dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com órgãos do governo 

                          federal, estadual e  com  instituiçãos  de  qualquer  natureza.  c) - adequar espaço físico, quadro de 

                          pessoal, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. d) - promover o 

                          processo de publicação  das  ações  desenvolvidas  na  saúde pública municipal. e) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1028 - Reforma e Ampliação do Prédio da Semudesp                                        

            Descrição:        Garantir a reforma e ampliação das intalações dp prédio onde funciona a Secretaria de Saúde, 

                              visando maior funcionalidade e conforto para os servidores; demais atividades correlatas.    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2046 - Contribuições a Consórcios Públicos - CISAT                                      

            Descrição:        Visa garantir recursos  para  contribuição  ao  Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 

                              Araguaia e Tocantins, do qual o município de Nova Ipixuna faz parte.                         

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      441.000,00                                    1.459.764,00            1.900.764,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.900.764,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2047 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde                                        

            Descrição:        Assegurar a manutenção  do  Conselho  Municipal  de Saúde do Município em suas atividades de 

                              fiscalização dos gastos  dos  recursos  relacionados  ao sistema de saúde; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2048 - Manutenção das Ativ. do Fundo Mun. de Sa úde (Emendas Impositivas L.O. Art.148-A 

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo  de  planejamento,  coordenação,  execução,  avaliação e 

                              controle das atividades  desenvolvidas  com saúde pública municipal; promover a adequação da 

                              legislação vigente, do  quadro  de  pessoal, bem como,adquirir material de consumo diversos, 

                              equipamentos e materiais  permanente  e  adequar  o  espaço  físico;  promover o processo de 

                              modernização e capacitação  de  pessoal,  adquirir  veículos  de  apoio;  assegurar ações de 

                              parcerias e/ou consórcios objetivando a ampliação do atendimento em saúde; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 046        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.008.000,00                                    3.336.606,00            4.344.606,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     4.344.606,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2049 - Encargos com Publicidade                                                         

            Descrição:        Assegurar a divulgação  de  ações  praticas  pelo  Fundo  Municipal  de  Saúde, seja em meio 

                              televisivo, rádio ou  através  de propaganda volante, visando manter a população informada a 

                              cerca das atividades de saúde desenvolvidas no município.                                    

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       42.000,00                                      139.025,00              181.025,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       181.025,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.596.000,00                                    5.282.957,00            6.878.957,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0126 - Saúde: Atenção Básica                                        

                          Atenção Básica: a)  - garantir a manutenção permanente dos serviços básicos de saúde. b) - implementar 

                          ações que possibilitem  a ampliação do atendimento médico e hospitalar a toda população. c) - garantir 

                          a manutenção do  processo  de  fornecimento de medicamentos, buscando ampliar o atendimento, adequar o 

                          espaço para armazenamento  dos  medicamentos, capacitar o quadro de pessoal. d) - implantar unidade de 

                          apoio ao acompanhamento e execução das atividades sanitárias. f) - demais atividades correlatas.       

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2121 - Enfrentamento da Emergência COVID19                                              

            Descrição:        Financiamento de ações  e  serviços  públicos  de saúde compreendidos por , ações de atenção 

                              básica, vigilância, média  e  alta  complexidade,  bem  como  aquisição  e  distribuição  de 

                              medicamentos e insumos,  aquisição  de  equipamentos,  contratação  de  serviços  de  saúde, 

                              contratação temporária de  pessoal,  divulgação  de informações à população, bem como outras 

                              despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.                                    

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      315.000,00                                      855.750,00            1.170.750,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.170.750,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             315.000,00                                      855.750,00            1.170.750,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 301 - Atenção Básica                           

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0126 - Saúde: Atenção Básica                                        

                          Atenção Básica: a)  - garantir a manutenção permanente dos serviços básicos de saúde. b) - implementar 

                          ações que possibilitem  a ampliação do atendimento médico e hospitalar a toda população. c) - garantir 

                          a manutenção do  processo  de  fornecimento de medicamentos, buscando ampliar o atendimento, adequar o 

                          espaço para armazenamento  dos  medicamentos, capacitar o quadro de pessoal. d) - implantar unidade de 

                          apoio ao acompanhamento e execução das atividades sanitárias. f) - demais atividades correlatas.       

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1029 - Aquisição de Ambulâncias e Ambulanchas                                           

            Descrição:        Garantir recursos que  possibilitem  a  aquisição  de  ambulâncias  destinadas  a atender as 

                              necessidades do FMS do município.                                                            

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      120.750,00                                      399.696,00              520.446,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       520.446,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1030 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde                               

            Descrição:        Viabilizar a construção,  reforma  e/ou  ampliação  de  postos  de  saúde  nos  bairros mais 

                              necessitados e na  zona  rural  do  município;  para  consecução  desse  objetivo poderá ser 

                              realizado parcerias com as esferas do governo, bem com a iniciativa privada.                 

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           2                                               6                       8 

 

                  Quantidade por ano___               2                                               6                       8 

                  Valor por ano________      378.000,00                                    1.251.227,00            1.629.227,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           8        valor     1.629.227,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2050 - Programa Campanhas de Vacinação                                                   
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Executar ações que viabilizem as campanhas de vacinação contra várias doenças no município   

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2051 - Programa Saúde da Família - PSF (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  saúde da família, manter o funcionamento das 05 equipes 

                              existentes no município,  buscando  sempre melhorar o atendimento médico domiciliar em todos 

                              os niveis do programa; demais atividades correlatas                                          

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    2.353.146,00                                    7.789.206,00           10.142.352,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor    10.142.352,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2052 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                   

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  PACS  ampliando  o  quadro  dos  agentes no quadriênio, 

                              qualificando e ampliando o combate a doenças infectocontagiosas e parasitárias no município; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      871.500,00                                    2.884.773,00            3.756.273,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.756.273,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2053 - Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO                                               

            Descrição:        Assegurar investimentos em   procedimentos  e  ações  de  assitência  básica  no  município, 

                              executando os recursos provenientes do Programa Pab Fixo; demais atividades correlatas.      

 

                  Unidade de medida: Atividade             
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.491.000,00                                    4.935.395,00            6.426.395,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     6.426.395,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2054 - Programa de Saúde Bucal                                                          

            Descrição:        Desenvolver atividades e  ações que possibilitem a implantação e consequentemente a melhoria 

                              na saúde bucal da população; demais atividades correlatas.                                   

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      198.450,00                                      656.893,00              855.343,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       855.343,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2055 - Programa Saúde na Escola - PSE                                                   

            Descrição:        Executar o programa  saúde  na escola, de acordo com suas especificações, visando a melhoria 

                              da saúde de alunos dentro das escolas; demais atividades correlatas                          

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       36.750,00                                      121.645,00              158.395,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       158.395,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2056 - Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF                          

            Descrição:        Garantir a manutenção  do NASF, conforme condições do programa que visam atender a população 

                              com o apoio  ao  PSF  de  profissionais  de  diversas  áreas  do  conhecimento, entre outras 

                              atividades.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________      246.750,00                                      816.771,00            1.063.521,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.063.521,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2057 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ  

            Descrição:        Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ              

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2116 - Laboratório Regional de Protese Destaria (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)   

            Descrição:        Desenvolver atividades que  possam  melhorar  a  qualidade  de  vida e saúde da população do 

                              município, através do laboratório de protese dentaria.                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      121.275,00                                      401.433,00              522.708,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       522.708,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           5.989.473,00                                   19.825.891,00           25.815.364,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0136 - Saúde: Assistência Farmacêutica Básica                       

                          ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB: a) - garantir a manutenção do programa de fornecimento gratuito 

                          de medicamentos a  toda  a  população, em especial às mais carente, buscando contribuir no processo de 

                          melhoria da saúde  pública  municipal. b) - promover ações que condicionem a melhoria nas condições de 

                          armazenamento e controle  de  distribuição. c) - cumprir a meta para o programa farmácia básica de 70% 

                          de atendimento dos medicamentos prescritos. d) - demais atividades correlatas.                         

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2058 - Assistência Farmacêutica Básica - AFB                                            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  de  fornecimento  gratuito  de  medicamentos  a  toda a 

                              população, em especial  às  mais  carentes,  buscando  contribuir no processo de melhoria da 

                              saúde pública municipal; demais atividades correlatas.                                        
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      511.920,00                                    1.694.519,00            2.206.439,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.206.439,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             511.920,00                                    1.694.519,00            2.206.439,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial    

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0137 - Saúde: Média e Alta Complexidade                             

                          Garantir a manutenção  de  políticas  de  saúde voltadas para a assistência hospitar e ambulatorial de 

                          média e alta complexidade.                                                                             

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1031 - Aquisição de Equip.Médicos,Hospitalares e Odontologicos(Emendas Impositivas)     

            Descrição:        Visa assegurar a  aquisição  de  equipamentos  médicos,  hospitalares  e  odontologicos para 

                              atender as necessidades do sistema de saúde do município.                                    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      262.504,00                                      868.920,00            1.131.424,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.131.424,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1062 - Construção Reforma e Ampliação do Hospital Municipal                             

            Descrição:        Viabilizar a construção,  reforma e/ou ampliação do Hospital Municipal;para consecução desse 

                              objetivo poderá ser  realizado  parcerias  com  esferas  do  governo,  bem  com a iniciativa 

                              privada.                                                                                     

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________      220.500,00                                      729.882,00              950.382,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       950.382,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2059 - Assistência Hosp. Ambulatorial de Média Alta Complexidade(Emendas Impositivas)   

            Descrição:        Assegurar investimentos em  procedimentos e ações de assitência hospitalar e ambulatorial de 

                              média e alta complexidade no município, executando os recursos provenientes do programa MAC; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.324.558,00                                    4.384.453,00            5.709.011,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     5.709.011,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2117 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)                              

            Descrição:        Implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).                          

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      225.750,00                                      747.259,00              973.009,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       973.009,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2118 - Tratamento Fora de Domicílio (TFD)                                               

            Descrição:        garantir o acesso  de  pacientes do município a serviços asiistenciais emoutro município, ou 

                              ainda, em caso especiais, de um Estado para outro Estado                                     

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      209.475,00                                      693.387,00              902.862,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       902.862,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2119 - Suporte Profilatico e Terapeutico                                                 
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Garantir implantação de  atividades  que  possam  dar  suporte  e assistência a pacinetes do 

                              município, buscando melhorar a qualidade de vida.                                            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      110.250,00                                      364.940,00              475.190,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       475.190,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           2.353.037,00                                    7.788.841,00           10.141.878,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária                     

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0138 - Saúde: Vigilância em Saúde                                   

                          Garantir a manutenção de políticas de saúde voltadas para a vigilância em saúde.                       

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2061 - Programa Vigilância Sanitária - VISA                                             

            Descrição:        Garantir a implantação  de  projetos  e ações voltadas para o controle sanitário em todos os 

                              níveis buscando propiciar  melhoria  da  qualidade  dos  alimentos  para a população; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica                

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0138 - Saúde: Vigilância em Saúde                                    
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          Garantir a manutenção de políticas de saúde voltadas para a vigilância em saúde.                       

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2060 - Ações Básicas de Vigilância em Saúde                                             

            Descrição:        Desenvolver ações básicas de vigilância em saúde no município de Nova Ipixuna.               

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      106.964,00                                      354.064,00              461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2062 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD                                        

            Descrição:        Garantir ações básicas de investigação epidemiológica e ambiental, de diagnósticos de risco, 

                              ações de controle, eliminação e erradicação de agentes de agravos e danos à saúde individual 

                              e coletiva da população de Nova Ipixuna; outras atividades correlatas.                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       88.200,00                                      291.952,00              380.152,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       380.152,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             195.164,00                                      646.016,00              841.180,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição                   

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0145 - Programa de Fórmulas Infantis                                

                          Garantir a integralidade da assistência às crianças com distúrbios nutricionais.                       

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2120 - Dispensação de Fórmulas Infantis Especiais                                       

            Descrição:        Garantir a integralidade da assistência às crianças com distúrbios nutricionais.             

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       97.819,00                                      323.793,00              421.612,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       421.612,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              97.819,00                                      323.793,00              421.612,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                          11.201.265,00                                   36.917.107,00           48.118.372,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 12 - Educação                                 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                          Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

                          das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1032 - Aquisição de Veículos Administrativos                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de veículos destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de 

                              Educação.                                                                                    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       75.464,00                                      249.795,00              325.259,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       325.259,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              75.464,00                                      249.795,00              325.259,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

                          execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

                          competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

                          órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

                          físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais 

                          permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública 

                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1033 - Reforma e Ampliação do Prédio da Semuded                                         

            Descrição:        Garantir a reforma,  ampliação  e adequação das intalações físicas do prédio onde funciona a 

                              Semuded.                                                                                     

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 057        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2063 - Encargos com o Conselho de Educação                                              

            Descrição:        Assegurar a manutenção  do  conselho municipal de educação de Nova Ipixuna, por se tratar de 

                              entidade que fiscaliza os dispêndios com a educação no município.                            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       36.000,00                                      119.164,00              155.164,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       155.164,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              88.500,00                                      292.945,00              381.445,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

                          execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

                          competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

                          órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

                          físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais 

                          permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública 

                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2065 - Capacitação de Recursos Humanos                                                  

            Descrição:        Assegurar treinamento e  capacitação  para  pessoal  de  educação do município (professores, 

                              diretores, etc.); garantir  atualização  para  profissionais  do ensino através de cursos de 

                              aperfeiçoamento e outros afins; demais atividades correlatas.                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                          60                                             215                     275 

 

                  Quantidade por ano___              60                                             215                     275  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________       73.500,00                                      243.293,00              316.793,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         275        valor       316.793,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              73.500,00                                      243.293,00              316.793,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 361 - Ensino Fundamental                       

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0135 - Transporte Escolar                                           

                          TRANSPORTE ESCOLAR: executar,  na  forma da legislação, projetos relacionados ao transporte escolar no 

                          município de Nova  Ipixuna, visando melhorar as consições de transporte de alunos da rede municipal de 

                          ensino.                                                                                                

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1036 - Aquisição de Transporte Escolar - PNAT                                           

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a atender ao programa de apoio ao transporte 

                              escolar do município, visando aumento a qualidade do serviço prestado ao alunado             

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           2                                               6                       8 

 

                  Quantidade por ano___               2                                               6                       8 

                  Valor por ano________      241.500,00                                      799.394,00            1.040.894,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           8        valor     1.040.894,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2066 - Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE           

            Descrição:        Executar de forma  plena  e  correta,  o  programa  de  apoio ao transporte escolar - PNATE, 

                              atendendo suas especificações.                                                               

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      282.523,00                                      935.185,00            1.217.708,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.217.708,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2114 - Manutenção do Transporte Escolar Estado                                           
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Garantir o funcionamento  do  Transporte  Escolar Estado. Exetar de forma plena e correta, o 

                              programa de apoio ao transporte escolar estado.                                              

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      165.375,00                                      547.410,00              712.785,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       712.785,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             689.398,00                                    2.281.989,00            2.971.387,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

                          execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

                          competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

                          órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

                          físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais 

                          permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública 

                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1063 - Construção do Prédio da Biblioteca Municipal                                     

            Descrição:        Construir o Prédio  da  Biblioteca  Municipal  levando mais conhecimento e qualidade de vida 

                              para estudantes e população de Nova Ipixuna.                                                 

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2064 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação                         

            Descrição:        Garantir a manutenção  das  atividades  desenvolvidas  pelo FME de Nova Ipixuna, em todos os 

                              níveis de atuação; outras atividades correlatas.                                             

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.499.031,00                                    4.961.981,00            6.461.012,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     6.461.012,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2067 - Encargos com Concessão de Bolsas de Estudo                                       

            Descrição:        Assegurar a concessão de bolsas de estudo para discentes da rede municipal de ensino.        

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                          20                                              90                     110 

 

                  Quantidade por ano___              20                                              90                     110 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         110        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2068 - Encargos com Publicidade                                                         

            Descrição:        Assegurar a divulgação  de  ações  pelo  FME,  seja  em meio televisivo, rádio ou através de 

                              propaganda volante, visando   manter  a  população  informada  a  cerca  do  desenvolvimento 

                              educacional no município.                                                                    

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       42.000,00                                      139.025,00              181.025,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       181.025,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2069 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                          

            Descrição:        Garantir a plena  e correta execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, atendendo 

                              suas especificações; demais atividades correlatas.                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2070 - Manutenção do Programa Salário Educação - QSE                                    

            Descrição:        Assegurar plena execução  do programa salário educação atendendo suas especificações; outras 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      522.205,00                                    1.728.564,00            2.250.769,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.250.769,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2071 - Encargos com o Conselho Social do Fundeb                                         

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  Conselho  Municipal  do  Fundeb, entidade que fiscaliza os gastos 

                              realizados com recursos oriundos do Fundeb.                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       36.000,00                                      119.164,00              155.164,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       155.164,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2115 - Concessão de Estágio Remunerado para Estudantes                                  

            Descrição:        Concessão de estágio  remunerado  para  estudantes  da  rede de ensino, permitindo intergrar 

                              estudantes no mercado de trabalho.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                          10                                              60                      70 

 

                  Quantidade por ano___              10                                              60                      70 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade          70        valor       452.562,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           2.442.940,00                                    8.086.438,00           10.529.378,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 362 - Ensino Médio                             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0117 - Ensino Médio                                                 

                          ENSINO MÉDIO: a) - garantir a manutenção do ensino médio do município, possibilitando o atendimento de 

                          forma ampliada e  qualificada  em  todos os níveis da rede municipal de ensino. b) - adequar quadro de 

                          pessoal, incluindo a qualificação dos profissionais. c) - adequar espaço físico, adquirir materiais de 

                          consumno diversos. d)  -  adquirir  equipamentos  e  materiais  permanente.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2074 - Desenvolvimento do Ensino Modular                                                

            Descrição:        Desenvolver de forma  mais  intensa  a disseminação do ensino modular no município, visto as 

                              notórias vantagens que esse método de ensino propociona; demais atividades correlatas.       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                         105                                             345                     450 

 

                  Quantidade por ano___             105                                             345                     450 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         450        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2075 - Manutenção do Ensino Médio                                                       

            Descrição:        Garantir projetos e ações que viabilizem a manutenção do ensino médio no município atendendo 

                              as necessidades desses  alunos  matriculados  na rede municipal de ensino; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                         105                                             345                     450 

 

                  Quantidade por ano___             105                                             345                     450 

                  Valor por ano________       68.250,00                                      225.914,00              294.164,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         450        valor       294.164,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             135.102,00                                      447.204,00              582.306,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 363 - Ensino Profissional                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0129 - Educação Profissionalizante                                   
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE: a)  garantir  ações e projetos que viabilizem a implementação da educação 

                          profissionalizante no município;  b) garantir a aquisição de materiais de consumo destinados a atender 

                          esses projetos; c)  promover a realização de cursos técnicos profissionalizantes; d) outras atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2076 - Manutenção do Ensino Profissionalizante                                          

            Descrição:        Garantir e assegurar a manutenção do ensino profissionalizante no município, capacitação dos 

                              alunos e possibilitando  a  inclusão  destes  no  mercado de trabalho; adquirir materiais de 

                              consumo destinados a  atender  as  necessidades  desses  projetos; promover a implantação de 

                              cursos técnicos profissionalizantes; outras atividades correlatas                            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                          55                                             195                     250 

 

                  Quantidade por ano___              55                                             195                     250 

                  Valor por ano________       68.250,00                                      225.914,00              294.164,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         250        valor       294.164,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              68.250,00                                      225.914,00              294.164,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           3.573.154,00                                   11.827.578,00           15.400.732,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 064        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                       ÓRGÃO: 23 - Fundeb 

                                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.23 - Fundeb 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 12 - Educação                                 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 361 - Ensino Fundamental                       

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0124 - Fundeb: Ensino Fundamental                                   

                          ENSINO FUNDAMENTAL: a)  -  garantir  a  manutenção  do  ensino  fundamental  e  básico  no  município, 

                          possibilitando o atendimento  de  forma ampliada e qualificada em todos os níveis da rede municipal de 

                          ensino. b) -  adequar  quadro  de  pessoal,  incluindo  a qualificação dos profissionais. c) - adequar 

                          espaço físico, adquirir  materiais  de  consumo  diversos.  d)  -  adquirir  equipamentos  e materiais 

                          permanente. e) - demais atividades correlatas.                                                         

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1038 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares                            

            Descrição:        Garantir a construção,   reforma  e/ou  ampliação  de  escolas  municipais  no  decorrer  do 

                              quadriênio, melhorar a  qualificação  do  atendimento, montar parques de lazer nas escolas e 

                              promover demais adequações  do  espaço  físico  objetivando  melhorar  a qualidade do ensino 

                              municipal; demais atividadescorrelatas.                                                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       60.000,00                                      198.607,00              258.607,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       258.607,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1039 - Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas                                   

            Descrição:        Construir, reformar e/ou ampliar quadras poliesportivas nas escolas do município objetivando 

                              incentivar a prática de esportes e viabilizar a ministração da disciplina educação física de 

                              forma prática.                                                                               

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       60.000,00                                      198.607,00              258.607,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       258.607,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1040 - Construção e Aparelhamento de Unidades Escolares                                  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                       ÓRGÃO: 23 - Fundeb 

                                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.23 - Fundeb 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Visa assegurar projetos que viabilizem a construção e aparelhamento de unidades escolares no 

                              município de Nova  Ipixuna,  para  consecução  desse  objetivo  o  município  poderá  firmar 

                              parcerias com as esferas de governo, bem como com a iniciativa privada.                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      367.500,00                                    1.216.470,00            1.583.970,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.583.970,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2077 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Administrativo - 40%           

            Descrição:        Garantir a manutenção  do sistema de ensino fundamental apoio administrativo, cujas despesas 

                              estão estabelecidas no artigo 71 da Lei 9.424/1998, objetivar a qualificação e ampliação dos 

                              atendimentos, beneficiando toda  a  rede  municipal  de  ensino fundamental e básico; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    3.937.500,00                                   13.033.616,00           16.971.116,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor    16.971.116,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2078 - Remuneração dos Profissionais do Magistério e Suporte Pedagógico / 60%           

            Descrição:        Garantir a remuneração do pessoal do ensino fundamental e básico, especificamente garantir o 

                              ordenamento em conformidade  ao  artigo  70  da  Lei 9.424/1998, no que toca a valorização e 

                              remuneração dos servidores,  profissionais  do  Magistério,  beneficiando  os alunos da rede 

                              municipal d ensino fundamental; demais atividades correlatas.                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    7.699.823,00                                   25.487.376,00           33.187.199,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor    33.187.199,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                          12.124.823,00                                   40.134.676,00           52.259.499,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                       ÓRGÃO: 23 - Fundeb 

                                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.23 - Fundeb 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0135 - Transporte Escolar                                           

                          TRANSPORTE ESCOLAR: executar,  na  forma da legislação, projetos relacionados ao transporte escolar no 

                          município de Nova  Ipixuna, visando melhorar as consições de transporte de alunos da rede municipal de 

                          ensino.                                                                                                

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1041 - Aquisição de Transporte Escolar - Ensino Fundamental - 40%                       

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a atender ao programa de apoio ao transporte 

                              escolar do município,através   de  recursos  assegurados  pelo  Fundeb,  visando  aumento  a 

                              qualidade do serviço prestado ao alunado.                                                    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           2                                               6                       8 

 

                  Quantidade por ano___               2                                               6                       8 

                  Valor por ano________      321.000,00                                    1.062.549,00            1.383.549,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           8        valor     1.383.549,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2079 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - 40%                     

            Descrição:        Assegurar, com recursos  do  Fundeb, a manutenção do transporte escolar que atende o alunado 

                              da rede municipal de ensino; demais atividades correlatas.                                   

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      895.658,00                                    2.964.740,00            3.860.398,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.860.398,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.216.658,00                                    4.027.289,00            5.243.947,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 365 - Educação Infantil                        

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0121 - Fundeb: Educação Infantil                                    

                          Educação Infantil: a)  garantir  a  manutenção permanente das ações voltadas para o desenvolvimento do 

                          ensino infantil municipal.  b)  -  buscar  qualificar profissionais objetivando ampliar o atendimento, 

                          universilizando e verticalizando o ensino como um todo. c) - demais atividades correlatas.              
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                       ÓRGÃO: 23 - Fundeb 

                                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.23 - Fundeb 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1042 - Construção e Aparelhamento de Creches                                            

            Descrição:        Garantir a contrução e aprelhamento de creches para atender as necessidades das crianças com 

                              idade infantil, mobiliar  e  aparelhar  as unidades de creches constrídas; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      315.000,00                                    1.042.688,00            1.357.688,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.357.688,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1043 - Reforma e Ampliação de Creches                                                   

            Descrição:        Assegurar projetos e  ações  que  viabilizem  a reforma e ampliação de creches, com vistas a 

                              atender as necessidades de crianças com idade infantil.                                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      157.500,00                                      521.343,00              678.843,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.843,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2080 - Manutenção do Ensino Infantil - 60%                                              

            Descrição:        Garantir o atendimento  ao  alunado  de  creches  e  pré escola,  em  torno  de  300  alunos 

                              anualmente, buscar qualificar  o  processo  da  educação  infantil,  com adequação do espaço 

                              físico e capacitação  de professores de modo a possibilitar a melhora no ensino, bem como, a 

                              ampliação do atendimento do mesmo; demais atividades correlatas.                             

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                         300                                             900                   1.200 

 

                  Quantidade por ano___             300                                             900                   1.200 

                  Valor por ano________      215.250,00                                      712.503,00              927.753,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade       1.200        valor       927.753,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2081 - Manutenção do Ensino Infantil - 40%                                               
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                       ÓRGÃO: 23 - Fundeb 

                                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.23 - Fundeb 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Garantir o atendimento  ao  alunado  de  creches  e  pré escola,  em  torno  de  300  alunos 

                              anualmente, buscar qualificar  o  processo  da  educação  infantil,  com adequação do espaço 

                              físico e capacitação  de professores de modo a possibilitar a melhora no ensino, bem como, a 

                              ampliação do atendimento do mesmo; demais atividades correlatas.                             

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                         300                                             900                   1.200 

 

                  Quantidade por ano___             300                                             900                   1.200 

                  Valor por ano________      168.000,00                                      556.101,00              724.101,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade       1.200        valor       724.101,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             855.750,00                                    2.832.635,00            3.688.385,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0142 - Fundeb: EJA                                                  

                          MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO   DE  JOVENS  E  ADULTOS:  a)  garantir  ações  e  projetos  que  viabilizem  a 

                          implementação da educação  de  jovens  e adultos no município; b) garantir a aquisição de materiais de 

                          consumo destinados a  atender  esses  projetos;  c)  promover  a  realização  de  cursos  de formação, 

                          capacitação e especialização  de  profissionais  que atuam com alunos atendidos por esses projetos; d) 

                          outras atividades correlatas.                                                                          

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2082 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA                                 

            Descrição:        Garantir a plena  execução  da  educação  de  jovens  e  adultos  -  EJA,  conforme recursos 

                              disponíveis do Fundeb e suas especificações; demais atividades correlatas.                   

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                         100                                             300                     400 

 

                  Quantidade por ano___             100                                             300                     400 

                  Valor por ano________       89.250,00                                      295.428,00              384.678,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         400        valor       384.678,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              89.250,00                                      295.428,00              384.678,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                       ÓRGÃO: 23 - Fundeb 

                                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.23 - Fundeb 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 367 - Educação Especial                        

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0130 - Fundeb: Educação Especial                                    

                          EDUCAÇÃO ESPECIAL/FUNDEB: a)  garantir  ações  e  projetos  que viabilizem a implementação da educação 

                          especial no município;  b)  garantir  a  aquisição  de materiais de consumo destinados a atender esses 

                          projetos; c) promover   a   realização   de  cursos  de  formação,  capacitação  e  especialização  de 

                          profissionais que atuam  com  alunos  atendidos  por  esses  projetos; d) adequar espaços físicos para 

                          atendimento desses alunos; e) outras atividades correlatas.                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2083 - Manutenção da Educação Especial                                                  

            Descrição:        Garantir e assegurar  a manutenção da educação especial no município atendendo o alunado com 

                              necessidades especiais, adquirir  materiais  de consumo destinados a atender as necessidades 

                              desses projetos, promover  adequação  de  espeço  físicos  para atendimento desses projetos; 

                              outras atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      168.000,00                                      556.101,00              724.101,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       724.101,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             168.000,00                                      556.101,00              724.101,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                          14.454.481,00                                   47.846.129,00           62.300.610,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 08 - Assistência Social                       

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                          Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

                          das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1044 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de veículos destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de 

                              Assistência Social.                                                                          

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       50.000,00                                      170.631,00              220.631,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       220.631,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              50.000,00                                      170.631,00              220.631,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0128 - Desenvolvimento Social                                       

                          Desenvolvimento Social: a)  - garantir a manutenção do sistema de planejamento, coordenação, execução, 

                          avaliação e controle  social  das  ações  assistencias desenvolvidas pela unidade administrativa. b) - 

                          adequar espaço, quadro de pessoal, nos moldes da legislação. c) - estruturar a unidade, possibilitando 

                          a ampliação e  qualificação  do  atendimento  a  toda  comunidade  Ipixunense.  d) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1045 - Reforma e Ampliação do Centro de Referência em Assist. Social / CRAS             

            Descrição:        Garantir a reforma  e/ou  ampliação do prédio onde funciona o CRAS do município, assegurando 

                              assim o pleno funcionamento das atividades lá desenvolvidas.                                 

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2084 - Encargos com o Conselho Municipal de Assistencia Social                          

            Descrição:        Assegurar a manutenção  do  Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Ipixuna, por se 

                              tratar de entidade que fiscaliza os dispêndios com a essa função no município                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       80.000,00                                      252.405,00              332.405,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       332.405,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2085 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social               

            Descrição:        Garantir a manutenção  permanente  das  ações  da  unidade  de  trabalho  e promoção social, 

                              organização do quadro  de  funcionários da unidade, desenvolver ações e projetos que visem o 

                              trabalho no município, seja quantitativa ou gualitativamente, promover ações que tenham como 

                              alvo o social,  ou  seja,  que  visem  a  melhoria da qualidade de vida dos cidadãos; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      690.645,00                                    2.308.901,00            2.999.546,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.999.546,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2122 - Prevenção e Combate ao COVID-19                                                  

            Descrição:        Ações socioassistenciais com  a  finalidade  de aumentar a capacidade de resposta no SUAS no 

                              atendimento a famílias  e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorente 

                              da COVID-19.                                                                                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       50.000,00                                      150.000,00              200.000,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       200.000,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             925.645,00                                    3.058.868,00            3.984.513,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente   

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0128 - Desenvolvimento Social                                       

                          Desenvolvimento Social: a)  - garantir a manutenção do sistema de planejamento, coordenação, execução, 

                          avaliação e controle  social  das  ações  assistencias desenvolvidas pela unidade administrativa. b) - 

                          adequar espaço, quadro de pessoal, nos moldes da legislação. c) - estruturar a unidade, possibilitando 

                          a ampliação e  qualificação  do  atendimento  a  toda  comunidade  Ipixunense.  d) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1047 - Reforma e Ampliação da Casa de Passagem                                          

            Descrição:        Visa garantir a reforma do prédio destinado a atender crianças e adolescentes em situação de 

                              risco atendidas pelo Conselho Tutelar.                                                       

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       53.482,00                                      177.032,00              230.514,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       230.514,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2086 - Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos                

            Descrição:        Garantir a gestão  dos recursos oriundos do FNAS, conforme novo modelo de gestão implantado, 

                              visando o atendimento  de  crianças  e adolescentes de 0 a 17 anos, conforme necessidades do 

                              município                                                                                    

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      296.100,00                                      980.127,00            1.276.227,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.276.227,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2097 - Manutenção da Casa de Passagem                                                    
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Visa garantir a  manutenção  do  espaço  utilizado para abrigar, temporariamente, crianças e 

                              adolescentes em situação de risco atendidas pelo Conselho Tutelar.                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       40.111,00                                      132.774,00              172.885,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       172.885,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             389.693,00                                    1.289.933,00            1.679.626,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 244 - Assistência Comunitária                  

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0128 - Desenvolvimento Social                                       

                          Desenvolvimento Social: a)  - garantir a manutenção do sistema de planejamento, coordenação, execução, 

                          avaliação e controle  social  das  ações  assistencias desenvolvidas pela unidade administrativa. b) - 

                          adequar espaço, quadro de pessoal, nos moldes da legislação. c) - estruturar a unidade, possibilitando 

                          a ampliação e  qualificação  do  atendimento  a  toda  comunidade  Ipixunense.  d) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1046 - Construção e Reforma do Prédio do CREAS                                          

            Descrição:        Garantir a implantação  do  CREAS  no  município,  seja com construção ou reforma de prédio, 

                              visando o pleno funcionamento de suas atividades.                                            

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2087 - Benefícios Eventuais                                                             

            Descrição:        Garantir a concessão  de  benefícios  eventuais à população carente do município, tais como: 

                              ajuda de custo,  urnas  funerárias,  cestas  básicas, entre outros, conforme necessidades do 

                              município assistidas por profissionais da Assistência Social.                                

 

                  Unidade de medida: Atividade             
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2088 - Manutenção do P.B.V. III - Equipes Volantes do CRAS                              

            Descrição:        Garantir a gestão  de  recursos  oriundos  do  FNAS  relativos  à manutenção do CRAS em suas 

                              atividades intinerantes em toda a extensão do município.                                     

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      106.964,00                                      354.064,00              461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2089 - Manutenção do Centro de Referência em Assistencia Social CRAS Emenda Impositiv   

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  CRAS,  visando  sua  conservação,  perfeita funcionalidade, local 

                              apropriado para as atividades de assitência social; demais atividades correlatas.            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2090 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD SUAS                                  

            Descrição:        Garantir a manutenção do programa bolsa família em suas necessidades, visando a concessão de 

                              bolsas, pelo Governo  Federal,  à  famílias  carentes  do  município, compreendendo todas as 

                              famílias que se enquadrem nas condições do programa; demais atividades correlatas.           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2091 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD PBF                                   

            Descrição:        Garantir a manutenção do programa bolsa família em suas necessidades, visando a concessão de 

                              bolsas, pelo Governo  Federal,  à  famílias  carentes  do  município, compreendendo todas as 

                              famílias que se enquadrem nas condições do programa; demais atividades correlatas.           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      141.750,00                                      469.209,00              610.959,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       610.959,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2092 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS       

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  CREAS,  visando  sua  conservação, perfeita funcionalidade, local 

                              apropriado para as atividades de assitência social; demais atividades correlatas.            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2093 - Manutenção do Programa Bolsa Escola Municipal                                    

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  bolsa  escola, com a aconcessão de bolsas para famílias 

                              carentes do município, demais atividades correlatas.                                         

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       40.111,00                                      132.774,00              172.885,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       172.885,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2112 - Encontro de Gestantes (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)                       
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Garantir o acompanhamento  e  assistência  à  gestantes carentes do município, inclusive com 

                              concessão de enxovais e outras necessidades.                                                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       27.300,00                                       90.366,00              117.666,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       117.666,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2113 - Serviços de Atendimento em Família Acolhedora                                    

            Descrição:        Garantir a gestão  de recursos do serviço de família acolhedoura no município, conforme suas 

                              necessidades.                                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       29.400,00                                       97.317,00              126.717,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       126.717,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             679.785,00                                    2.250.180,00            2.929.965,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           2.045.123,00                                    6.769.612,00            8.814.735,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                      ÓRGÃO: 25 - Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente 

                             UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.25 - Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 08 - Assistência Social                       

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0143 - Cuidado com a Criança e Adolescente                          

                          Cuidado com a  Criança  e  Adolescente:  a)  -  garantir  a  manutenção  do  sistema  de planejamento, 

                          coordenação, execução, avaliação  e  controle social das ações assistencias desenvolvidas pela unidade 

                          administrativa voltadas para  o  atendimento  da criança e adolescente. b) - adequar espaço, quadro de 

                          pessoal, nos moldes   da  legislação.  c)  -  estruturar  a  unidade,  possibilitando  a  ampliação  e 

                          qualificação do atendimento a toda comunidade Ipixunense. d) - demais atividades correlatas.           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2095 - Encargos com Conselho Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente - COMDAC        

            Descrição:        Garantir a manutenção do COMDAC, visando a proteção de crianças e adolescentes do município; 

                              outras atividades correlatas                                                                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       42.000,00                                      139.025,00              181.025,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       181.025,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2096 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente 

            Descrição:        Garantir a manutenção  permanente das ações da unidade de proteção da criança e adolescente, 

                              promover ações que tenham como alvo garantir os direitos das crianças e adolescentes; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      133.705,00                                      442.581,00              576.286,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       576.286,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             175.705,00                                      581.606,00              757.311,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                      ÓRGÃO: 25 - Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente 

                             UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.25 - Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente   

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0143 - Cuidado com a Criança e Adolescente                          

                          Cuidado com a  Criança  e  Adolescente:  a)  -  garantir  a  manutenção  do  sistema  de planejamento, 

                          coordenação, execução, avaliação  e  controle social das ações assistencias desenvolvidas pela unidade 

                          administrativa voltadas para  o  atendimento  da criança e adolescente. b) - adequar espaço, quadro de 

                          pessoal, nos moldes   da  legislação.  c)  -  estruturar  a  unidade,  possibilitando  a  ampliação  e 

                          qualificação do atendimento a toda comunidade Ipixunense. d) - demais atividades correlatas.           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2098 - Encargos com o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente                      

            Descrição:        Garantir a manutenção  do Conselho Tutelar, visando a proteção de crianças e adolescentes do 

                              município; outras atividades correlatas.                                                     

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2099 - Serviço de Acolhimento Institucional - Convênios                                 

            Descrição:        Garantir recursos destinados  a  manutenção  do  centro  de  acolhimento destinado a atender 

                              crianças e adolescentes em condições de risco; demais atividades correlatas.                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       26.741,00                                       88.516,00              115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              79.241,00                                      262.297,00              341.538,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             254.946,00                                      843.903,00            1.098.849,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2100 - Encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA                       

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________        9.359,00                                       30.979,00               40.338,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        40.338,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                               9.359,00                                       30.979,00               40.338,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 18 - Gestão Ambiental                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                              
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2101 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente                    

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       89.253,00                                      295.437,00              384.690,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       384.690,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              89.253,00                                      295.437,00              384.690,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1048 - Proteção da Fauna e Flora                                                        

            Descrição:        Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem garantir o processo de 

                              gestão ambiental, com  preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              reflorestamentos, implantação de unidade de produção de mudas e sementes.                    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       32.550,00                                      107.743,00              140.293,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       140.293,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1049 - Controle da Poluição                                                             

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       21.000,00                                       69.512,00               90.512,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        90.512,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1050 - Pesquisa e Educação Ambiental                                                    

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       26.741,00                                       88.516,00              115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2102 - Manutenção de Unidades de Conservação, Parques e Bosques                         

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       24.067,00                                       79.663,00              103.730,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       103.730,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             104.358,00                                      345.434,00              449.792,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 542 - Controle Ambiental                       

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1051 - Aquisição de Máquinas e Veículos                                                 

            Descrição:        Garantir a aquisição  de veículos destinados a atender as necessidades da Fundo Municipal de 

                              Meio Ambiente.                                                                               

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________       31.500,00                                      104.268,00              135.768,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       135.768,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1052 - Utilização de Recursos Naturais                                                  

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       26.741,00                                       88.516,00              115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1053 - Elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico de Nova Ipixuna - ZEENI             

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1054 - Elaboração da Agenda 21 Local                                                    

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       21.000,00                                       69.512,00               90.512,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        90.512,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1055 - Gestão de Resíduos Sólidos - Construção de Aterro Sanitário                      

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       26.741,00                                       88.521,00              115.262,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.262,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2103 - Utilização Sustentável dos Recursos Naturais                                     

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________       80.223,00                                      265.548,00              345.771,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       345.771,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2104 - Manutenção da Gestão de Resíduos Sólidos                                         

            Descrição:        Garantir a manutenção e gestão de resíduos sólidos e a coleta seletiva de lixo no município. 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________        9.359,00                                       30.979,00               40.338,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        40.338,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             248.064,00                                      821.125,00            1.069.189,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0144 - Preservação do Meio Ambiente                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2105 - Ações Turísticas e Apoio ao Ecoturismo                                           

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       18.718,00                                       61.960,00               80.678,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        80.678,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              18.718,00                                       61.960,00               80.678,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 543 - Recuperação de Áreas Degradadas          

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                              
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2106 - Manutenção de Áreas Degradadas                                                   

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       41.448,00                                      137.200,00              178.648,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       178.648,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              41.448,00                                      137.200,00              178.648,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 544 - Recursos Hídricos                        

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1056 - Recuperação e Pres.de Recursos Hídricos  rios e lagos(Emendas Impositivas Art148 

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos,  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       53.482,00                                      177.032,00              230.514,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       230.514,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              53.482,00                                      177.032,00              230.514,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             564.682,00                                    1.869.167,00            2.433.849,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 27 - Fundo Municipal de Habitação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27.27 - Fundo Municipal de Habitação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 16 - Habitação                                

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0118 - Habitação                                                    

                          a) implementar ações  e  projetos  para  construção  de  160  casas  populares,  destinadas  a moradia 

                          permanente, dotadas de   infra estrutura  urbana,  sanitária  e  demais  necessidades  básicas.  b)  a 

                          autoridade poderá desenvolver este programa em parceria com o governo estadual, federal e/ou quaisquer 

                          instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. c) Demais atividade correlatas.          

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2107 - Encargos com o Conselho Municipal de Habitação                                   

            Descrição:        Garantir o funcionamento   e  a  manutenção  do  Conselho  Municipal  de  Habitação;  demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       17.381,00                                       57.534,00               74.915,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        74.915,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              17.381,00                                       57.534,00               74.915,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 482 - Habitação Urbana                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0118 - Habitação                                                    

                          a) implementar ações  e  projetos  para  construção  de  160  casas  populares,  destinadas  a moradia 

                          permanente, dotadas de   infra estrutura  urbana,  sanitária  e  demais  necessidades  básicas.  b)  a 

                          autoridade poderá desenvolver este programa em parceria com o governo estadual, federal e/ou quaisquer 

                          instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. c) Demais atividade correlatas.          

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1020 - Construção de Casas Populares                                                    

            Descrição:        a)Promover ações e projetos que possibilitem a construção de 160 casas populares no decorrer 

                              do quadriêniio, compreendendo  a  40  cas  populares  ao  ano,  podendo  essas  ações  serem 

                              desenvolvidas em parcerias  ou  não com orgão do governo federal e/ou estadual, instituições  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 27 - Fundo Municipal de Habitação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27.27 - Fundo Municipal de Habitação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              de qualquer natureza,  nacionais  e  internacionais.  b)Dotar o projeto de estrutura física, 

                              necessaria promovendo assim,  condições  de  melhores  de  vida  para  a população. c)Demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                          45                                             135                     180 

 

                  Quantidade por ano___              45                                             135                     180 

                  Valor por ano________      141.750,00                                      469.209,00              610.959,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         180        valor       610.959,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1057 - Construção de Habitações Populares de Interesse Social                           

            Descrição:        a) implementar ações  e  projetos  para  construção de casas populares, destinadas a moradia 

                              permanente, dotadas de infra estrutura urbana, sanitária e demais necessidades básicas. b) a 

                              autoridade poderá desenvolver este programa em parceria com o governo estadual, federal e/ou 

                              quaisquer instituições públicas  e privadas, nacionais e internacionais. c) Demais atividade 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      141.750,00                                      469.209,00              610.959,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       610.959,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2108 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação                        

            Descrição:        Garantir ações e  recursos destinados a plena manutenção das atividades do Fundo em epígrafe 

                              em suas atividades.                                                                          

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.502,00                                      173.787,00              226.289,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.289,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2109 - Melhoria das Condições de Habitabilidade                                         

            Descrição:        Garantir recursos para melhoria das condições de habitabilidade.                              
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 27 - Fundo Municipal de Habitação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27.27 - Fundo Municipal de Habitação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       33.426,00                                      110.644,00              144.070,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       144.070,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             369.428,00                                    1.222.849,00            1.592.277,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano                 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0118 - Habitação                                                    

                          a) implementar ações  e  projetos  para  construção  de  160  casas  populares,  destinadas  a moradia 

                          permanente, dotadas de   infra estrutura  urbana,  sanitária  e  demais  necessidades  básicas.  b)  a 

                          autoridade poderá desenvolver este programa em parceria com o governo estadual, federal e/ou quaisquer 

                          instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. c) Demais atividade correlatas.          

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1058 - Saneamento Básico, Infraestr. e Equip. Urb. p/ Habitações Pop. de Inter. Social  

            Descrição:        Garantir recursos para  manutenção do sistema de Saneamento Básico, Infraestr. e Equip. Urb. 

                              p/ Habitações Pop. de Inter. Social.                                                         

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.291,00              288.143,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.143,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              66.852,00                                      221.291,00              288.143,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             453.661,00                                    1.501.674,00            1.955.335,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL GERAL__________________:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                          56.075.303,00                                  185.490.472,00          241.565.775,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 10 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.10 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna 

                                         EIXO: 10.10.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 01 - Legislativa                              

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 031 - Ação Legislativa                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0101 - Ação Legislativa                                             

                          Atividades Administrativas: a)  garantir  a  permanente  manutenção  do sistema de aprovação de leis e 

                          projetos de leis,   planejamento  e  execucao  das  atividades  do  Poder  Legislativo,  compreendendo 

                          desenvolvimentos das atividades  normais  no  exercicio, com indicativo de realizacao de pelo menos 12 

                          sessões itinerantes, anualmente  nas  comunidades  rurais  do  municipio  de Nova Ipixuna. b) - Demais 

                          atividades correlatas.                                                                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1001 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos destinados a atender as necessidades do Poder Legislativo 

                              Municipal de Nova Ipixuna PA.                                                                

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       75.464,00                              249.795,00          325.259,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       325.259,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1002 - Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara                                          

            Descrição:        Garantir sempre que necessário, recursos que viabilizem a reforma e ampliação das intalações 

                              do prédio onde funciona a Câmara Municipal                                                   

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      106.964,00                              354.064,00          461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2001 - Atividades do Legislativo                                                        

            Descrição:        Possibilitar ao cidadão  maior  clareza  das  ações  do Poder Legislativo através de sessões  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 10 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.10 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna 

                                         EIXO: 10.10.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              intinerantes, garantir a  manuten;ão dos benefícios sociais da sociade Nova Ipixunense e, ao 

                              mesmo tempo, manter  as atividades administrativas, inclusive de publicidade e de análise de 

                              projetos de leis  e  suas  respectivas  aprova;ões na Câmara Municipal de Vereadores de Nova 

                              Ipixuna, Estado do Pará.                                                                     

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________    1.354.534,00                            4.483.677,00        5.838.211,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     5.838.211,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2002 - Publicidade do Legislativo                                                       

            Descrição:        Garantir o processo  de  publicação  das  ações do Poder Legislativo, possibilitando o total 

                              entendimento por parte da sociedade.                                                         

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       67.623,00                              223.840,00          291.463,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       291.463,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       1.604.585,00                            5.311.376,00        6.915.961,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 124 - Controle Interno                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0101 - Ação Legislativa                                             

                          Atividades Administrativas: a)  garantir  a  permanente  manutenção  do sistema de aprovação de leis e 

                          projetos de leis,   planejamento  e  execucao  das  atividades  do  Poder  Legislativo,  compreendendo 

                          desenvolvimentos das atividades  normais  no  exercicio, com indicativo de realizacao de pelo menos 12 

                          sessões itinerantes, anualmente  nas  comunidades  rurais  do  municipio  de Nova Ipixuna. b) - Demais 

                          atividades correlatas.                                                                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2003 - Manutenção do Controle Interno                                                   

            Descrição:        Visa garantir o   perfeito  funcionamento  das  atividades  do  Controle  Interno  do  Poder  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 10 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.10 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna 

                                         EIXO: 10.10.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              Legislativo; outras atividades correlatas                                                    

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       17.225,00                               57.016,00           74.241,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        74.241,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          17.225,00                               57.016,00           74.241,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       1.621.810,00                            5.368.392,00        6.990.202,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       1.621.810,00                            5.368.392,00        6.990.202,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                ÓRGÃO: 11 - Gabinete do Prefeito 

                                       UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.11 - Gabinete do Prefeito 

                                         EIXO: 11.11.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2004 - Interação Governo Comunidade                                                     

            Descrição:        a) Garantir a  manutenção  do  processo  de  participação  da  sociedade  no  planejamento e 

                              ordenamento orçamentário, definição  de demanda em todos os níveis. b) Promover plenárias de 

                              representação social objetivando  a  análise  da  gestão  seja  através  de  movimento  pelo 

                              orçamento participativo, seja  através  de movimentos sociais organizados. c) Manter arquivo 

                              de memória dos  temas  levantados  e  aprovados. d) Implementar ações de comunicação social, 

                              iscrita e/ou por  meio  de  rádio  e  televisão,  objetivando fazer com que a sociedade tome 

                              conhecimento das ações do governo municipal. e) Demais atividades correlatas.                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       40.000,00                              132.405,00          172.405,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       172.405,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito                                               

            Descrição:        Garantir a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, demais atividades correlatas.  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      787.500,00                            2.606.724,00        3.394.224,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.394.224,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                ÓRGÃO: 11 - Gabinete do Prefeito 

                                       UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.11 - Gabinete do Prefeito 

                                         EIXO: 11.11.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2006 - Publicidade do Executivo                                                         

            Descrição:        Publicar permanentemente as  ações  do  ponto de vista de planejamento, execução e avaliação 

                              das ações da  gestão  municipal,  condicionando  a  sociedade participar e conhecer de forma 

                              clara e objetiva como o governo desempenha suas atividades.                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       50.000,00                              165.506,00          215.506,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       215.506,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         877.500,00                            2.904.635,00        3.782.135,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                          Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

                          das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1003 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a  atender  as  necessidades  do Gabinete do 

                              Prefeito                                                                                     

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       99.000,00                              327.701,00          426.701,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       426.701,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          99.000,00                              327.701,00          426.701,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         976.500,00                            3.232.336,00        4.208.836,00 

          ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                ÓRGÃO: 11 - Gabinete do Prefeito 

                                       UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.11 - Gabinete do Prefeito 

                                         EIXO: 11.11.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         976.500,00                            3.232.336,00        4.208.836,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 12 - Sec. Mun. de Gestão Pública 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.12 - Sec. Mun. de Gestão Pública 

                                         EIXO: 12.12.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2007 - Manutenção das Atividades da Semugep                                             

            Descrição:        MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA  SEMUGEP: garantir a manutenção das atividades da Sec. Mun. de 

                              Gestão Pública, tais  como  o  controle  de  recursos humanos, capacitações, planejamento de 

                              ações, concursos públicos, entre outras ações correlatas.                                    

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      106.964,00                              354.064,00          461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2123 - Departamento de Segurança no Trânsito DSTRAN                                     

            Descrição:        Manutenção e desenvolvimento do Departamento Municipal de Trânsito.                          

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      157.500,00                              521.343,00          678.843,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.843,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         264.464,00                              875.407,00        1.139.871,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 12 - Sec. Mun. de Gestão Pública 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.12 - Sec. Mun. de Gestão Pública 

                                         EIXO: 12.12.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                          Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

                          das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1004 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a  atender  as  necessidades  da  Secretaria 

                              Municipal de Gestão Pública                                                                  

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       50.000,00                              165.506,00          215.506,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       215.506,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          50.000,00                              165.506,00          215.506,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2008 - Capacitação de Recursos Humanos                                                  

            Descrição:        CAPACITAÇÃO DE RECURSOS  HUMANOS:  garantir  a manutenção de ações voltadas para a formação, 

                              treinamento, capacitação e especialização de servidores públicos municipais.                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                      70                                     240                 310 

 

                  Quantidade por ano_______________              70                                     240                 310 

                  Valor por ano____________________       52.500,00                              173.781,00          226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         310        valor       226.281,00  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 009        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 12 - Sec. Mun. de Gestão Pública 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.12 - Sec. Mun. de Gestão Pública 

                                         EIXO: 12.12.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          52.500,00                              173.781,00          226.281,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         366.964,00                            1.214.694,00        1.581.658,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         366.964,00                            1.214.694,00        1.581.658,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                                         EIXO: 13.13.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2009 - Manutenção das Atividades da Semupof                                             

            Descrição:        Garantir a manutenção   permanente  das  ações  da  unidade  de  administração  e  finanças; 

                              organização do quadro  de  pessoal, arquivo, análise de contratos temporários e contratações 

                              nos moldes da legislação; demais atividades correlatas.                                      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________    2.100.000,00                            6.951.262,00        9.051.262,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     9.051.262,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2010 - Contribuição ao PASEP                                                            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo  de  repasse das obrigações tributárias e contribuitivas 

                              relativas ao PASEP   sobre   demais   receitas   advindas   de   tributos  municipais  e  de 

                              transferências; demais atividades correlatas.                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      210.000,00                              695.126,00          905.126,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       905.126,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2011 - Contribuição Associativa - AMAT                                                   
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                                         EIXO: 13.13.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Garantir a manutenção  da  contribuição  para  a  Associação  dos  Municípios  do  Araguaia, 

                              Tocantins e Carajás (AMATCARAJÁS), da qual o município mantém vínculo associativo.           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       93.595,00                              309.807,00          403.402,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       403.402,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2012 - Precatórios Judiciais                                                            

            Descrição:        Garantir recursos que  visem  atender  as  obrigatoriedades advindas da justiça, qual seja a 

                              quitação de sentenças judiciais; demais atividades correlatas.                               

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      105.000,00                              347.562,00          452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2013 - Contribuições a Consórcios Públicos - COMPART                                    

            Descrição:        Garantir a manutenção da contribuição para o Consórcio do Municípios Paraenses Alagados pelo 

                              Rio Tocantins (COMPART), da qual o município mantém vínculo associativo.                     

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       53.482,00                              177.032,00          230.514,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       230.514,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2014 - Contribuição Associativa - FAMEP                                                 

            Descrição:        Garantir a manutenção  da  contribuição  para  a  Federação das Associações de Municípios do 

                              Estado do Pará (FAMEP), da qual o município mantém vínculo associativo.                      

 

                  Unidade de medida: Atividade             
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                                         EIXO: 13.13.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       26.741,00                               88.516,00          115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2015 - Contribuição Associativa - CNM                                                   

            Descrição:        Garantir a manutenção  da  contribuição  para Confederação Nacional dos Municípios (CNM), da 

                              qual o município mantém vínculo associativo.                                                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       20.055,00                               66.386,00           86.441,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        86.441,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       2.608.873,00                            8.635.691,00       11.244.564,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 124 - Controle Interno                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0105 - Controle Interno                                             

                          Controle Interno: garantir  a  permanente  manutenção das atividades da Unidade de controle interno do 

                          municipio, compreendendo o  processo  de informação orçamentária, financeira, patrimonial, de pesquisa 

                          de preços, contratos  administrativos  para  aquisição  de  materiais  e  serviços, acompanhamento dos 

                          processos licitatórios, publicações,  cumprimento  de  prazos  para  entrega de documentos contábeis e 

                          administrativos nos órgaos competentes. Demais atividades correlatas.                                  

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2016 - Manutenção das atividades do Controle Interno                                    

            Descrição:        Fazer funcionar com  eficiência  e  eficácia as atividades de controle interno do município, 

                              prevista no Artigo  74 da Constituição Federal de 1988 e Lei Municipal nº 232/2005, de 28 de 

                              fevereiro de 2005.                                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                                         EIXO: 13.13.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       42.000,00                              139.025,00          181.025,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       181.025,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          42.000,00                              139.025,00          181.025,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna                

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2017 - Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida                                   

            Descrição:        Garantir o processo  de  amortização  da  dívida  pactual  com  Previdência Social, e outros 

                              orgãos, de modo  a  possibilitar a permanência do município no processo de adimplemento para 

                              efeito de convênios e parcerias em todos niveis; demais atividades correlatas.               

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      210.000,00                              695.126,00          905.126,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       905.126,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         210.000,00                              695.126,00          905.126,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       2.860.873,00                            9.469.842,00       12.330.715,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       2.860.873,00                            9.469.842,00       12.330.715,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                                            EIXO: 13.13.99 - Reserva de Contingência 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 99 - Reserva de Contingência                  

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 999 - Reserva de Contingência                  

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 9999 - Reserva de Contingência                                      

                          RESERVA DE CONTINGÊNCIA:  Garantir  a  disponibilidade de recursos, no percentual mínimo de 1% (um por 

                          cento) da receita  corrente  líquida, destinados exclusivamente a cobertura de passivos contingentes e 

                          demais riscos fiscais imprevistos nos moldes da legislação fiscal em vigor.                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 9001 - Reserva de Contingência                                                          

            Descrição:        Garantir a disponibilidade de recursos, no percentual mínimo de 1% (um por cento) da receita 

                              corrente líquida, destinados  exclusivamente  a  cobertura de passivos contingentes e demais 

                              riscos fiscais imprevistos nos moldes da legislação fiscal em vigor.                         

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      420.000,00                            1.390.252,00        1.810.252,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.810.252,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         420.000,00                            1.390.252,00        1.810.252,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         420.000,00                            1.390.252,00        1.810.252,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         420.000,00                            1.390.252,00        1.810.252,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                                         EIXO: 14.14.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1005 - Aquisição de Imóveis e Desapropriações                                           

            Descrição:        Visa garantir a  aquisição de bens imóveis e desapropriação de áreas, atendendo a legislação 

                              pertinente para tal,  que  sejam  de  legítimo  interesse  da  Administraão  Pública; demais 

                              atividades correlatas                                                                        

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      237.573,00                              786.395,00        1.023.968,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.023.968,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2018 - Manutenção das Atividades da Semosp                                              

            Descrição:        Garantir a permanente  manutenção  das  atividades  administrativas  da  unidade  de obras e 

                              serviços públicos, objetivando  possibilitar o suporte técnico e logístico do ponto de vista 

                              da execução de obras e infraestrutura dos programas e ações das unidades gestoras do governo 

                              municipal; demais atividades correlatas.                                                     

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________    2.100.000,00                            6.951.262,00        9.051.262,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     9.051.262,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       2.337.573,00                            7.737.657,00       10.075.230,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 016        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                                         EIXO: 14.14.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                          Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

                          das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1007 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição de veículos destinados a atender as necessidades da SEMOSP              

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       64.971,00                              249.795,00          314.766,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       314.766,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          64.971,00                              249.795,00          314.766,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       2.402.544,00                            7.987.452,00       10.389.996,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 15 - Urbanismo                                

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana                   

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0108 - Urbanismo                                                    

                          Urbanismo: Promover o  sistema  de arborização do município, implantação de parques, jardins públicos, 

                          desenvolver atividades de  ornamentação  de  praças, parques e jardins, podendo ser através de eventos 

                          promocionais, com compensação financeira a título de premiação. Demais atividades correlatas.          

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1008 - Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins                            

            Descrição:        Construir e/ou recuperar  praças,  parques e jardins em locais adequados da cidade e da zona 

                              rural, tendo em vista a estética e o lazer dos moradores; demais atividades correlatas       

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 017        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                                         EIXO: 14.14.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      630.000,00                            2.085.378,00        2.715.378,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.715.378,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1009 - Construção e Recuperação de Próprios Públicos                                    

            Descrição:        Garantir a construção  e/ou  recuperação de próprios públicos que venham a atender a demanda 

                              da Administração Municipal,  podendo,  para tal, firmar junto ás esferas de governo bem como 

                              com a iniciativa privada; demais atividades correlatas.                                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      126.000,00                              417.075,00          543.075,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       543.075,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1010 - Pavimentação, Recuperação e Urbanização de Ruas e Avenidas                       

            Descrição:        Visa garantir com recursos próprios ou em parceria com as esferas de governo, a pavimentação 

                              e recuperação de vias e logradouros públicos; outras atividades correlatas.                  

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      751.166,00                            2.486.452,00        3.237.618,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.237.618,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1059 - Construção de Galerias Fluviais                                                  

            Descrição:        Visa garantir a  construção de galerias fluviais no município para melhorar a infraestrutura 

                              urbana.                                                                                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      105.000,00                              347.562,00          452.562,00  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 018        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                                         EIXO: 14.14.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       1.612.166,00                            5.336.467,00        6.948.633,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0139 - Abastecimento de Água                                        

                          Promover ações para equacionamento do problema de falta de água encanada em moradias das zonas rural e 

                          urbana do município,  com  garatia  de  obras  de construção de sistemas de abastecimento de água, bem 

                          como, sua manutenção.                                                                                  

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1011 - Construção de Sistemas de Abastecimento de Água                                  

            Descrição:        Visa assegurar a  construção  de  sistemas  de  abastecimento  de  água no município de Nova 

                              Ipixuna, garantindo assim,  o  serviço  de  distribuição  de  água  nos  locais  onde  serão 

                              instalados; demais atividades correlatas.                                                    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      325.500,00                            1.077.444,00        1.402.944,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.402.944,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         325.500,00                            1.077.444,00        1.402.944,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 452 - Serviços Urbanos                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0106 - Serviços Urbanos                                             

                          Promover a implementação  de  projetos  e  ações  voltadas  para o desenvolvimento econômico e social, 

                          condicionando o melhoramento  da  infraestrutura  urbana  do  município, promovendo o embelezamento da 

                          cidade com arborização;  promover  a  sinalização  de  ruas  e  prédios públicos e populares. Promover 

                          campanhas de concientização. Demais atividades correlatas.                                             

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2019 - Manutenção dos Serviços Urbanos                                                  

            Descrição:        Garantir a contínua  manutenção  dos serviços urbanos em Nova Ipixuna, visando a melhoria do 

                              bem estar dos seus munícipes.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade             



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 019        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                                         EIXO: 14.14.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      535.500,00                            1.772.571,00        2.308.071,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.308.071,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         535.500,00                            1.772.571,00        2.308.071,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0115 - Energia Elétrica                                             

                          Energia Elétrica: a)  -  garantir  a manutenção permanente do sistema elétrico urbano. implantar ações 

                          que possibilitem a ampliação do sistema elétrico no centro urbano. b) - Implantar ações e projetos que 

                          possibilitem a implantação  do sistema na zona rural do Município. c) - a autoridade competente poderá 

                          desenvolver as atividades deste programa em parcerias com órgaos do Governo estadual, federal e outras 

                          instituições nacionais e/ou internacionais. d) - outras atividades correlatas.                         

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2020 - Manutenção da Iluminação Pública                                                 

            Descrição:        Visa garantir com  recursos  próprios  e  da  Cosip,  a  perfeita  manutenção  do sistema de 

                              iluminação pública do município.                                                             

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      367.500,00                            1.216.470,00        1.583.970,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.583.970,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         367.500,00                            1.216.470,00        1.583.970,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0139 - Abastecimento de Água                                        

                          Promover ações para equacionamento do problema de falta de água encanada em moradias das zonas rural e 

                          urbana do município,  com  garatia  de  obras  de construção de sistemas de abastecimento de água, bem 

                          como, sua manutenção.                                                                                  

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2021 - Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água                                  

            Descrição:        Visa assegurar a  manutenção  contínua  e  necessária  do  sistema  de abastecimento de água  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 020        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                                         EIXO: 14.14.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              existente no município  de  Nova  Ipixuna,  garantindo  assim,  o  perfeito funcionamento do 

                              serviço de distribuição  de  água  nos  locais  onde  estão  instalados;  demais  atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      105.000,00                              347.562,00          452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         105.000,00                              347.562,00          452.562,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       2.945.666,00                            9.750.514,00       12.696.180,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 17 - Saneamento                               

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano                 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2022 - Manutenção da Fábrica de Bloquetes                                               

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo de fabricação de bloquetes, manilhas, caixa de concreto, 

                              dentre outros; promover,  por  meio  de  legislação  especifica  e  nos moldes da legislação 

                              vigente, a terceirização  da  produção de bloquetes, buscando garantir a empregabilidade e a 

                              produtividade permanente, para  atender  as necessidades do município e interessados; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 021        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                                         EIXO: 14.14.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      157.500,00                              521.343,00          678.843,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.843,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         157.500,00                              521.343,00          678.843,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         157.500,00                              521.343,00          678.843,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       5.505.710,00                           18.259.309,00       23.765.019,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 022        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                                             EIXO: 14.14.03 - Viver com mais Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 17 - Saneamento                               

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano                 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0127 - Saneamento                                                   

                          Saneamento Urbano e  Rural: a) - garantir a implementação de ações e projetos voltadas para o processo 

                          de saneamento pluvial  e  de  esgoto,  condicionando  a  melhores  condições de vida a população. b) - 

                          desenvolver campanhas educativas  sobre  a  coleta  seletiva  de  lixo,  a  correta embalagem de lixos 

                          evitando ploriferação de  doenças  altamente  contagiosas  no município. c) - desenvolver ampliação do 

                          sistema de aterro sanitário. d) - promover ações que objetivem garantir o fornecimento de água tratada 

                          para o consumo humano. e) - demais atividades correlatas.                                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1012 - Saneamento Urbano e Rural                                                        

            Descrição:        a)Implantar e manter  o  sistema  de  fornecimento  de  água  tratada para o consumo humano. 

                              b)Implementar ações que  objetivem  a  coleta  seletiva  de  lixo, embalagem de lixo de alta 

                              periculosidade. c)Desenvolver ações  e  projetos  de  drenagem de água pluviais, tratamento, 

                              escoamento de esgotos.  d)Promover  o  combate  ao  sistema  de  fossa filtrante no subsolo. 

                              e)Desenvolver campanhas educativas  sobre  saneamento  básico;  implantar  aterro sanitário. 

                              f)Demais atividades correlatas.                                                              

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      840.000,00                            2.780.505,00        3.620.505,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.620.505,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         840.000,00                            2.780.505,00        3.620.505,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         840.000,00                            2.780.505,00        3.620.505,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         840.000,00                            2.780.505,00        3.620.505,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 023        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                                         EIXO: 14.14.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 25 - Energia                                  

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 752 - Energia Elétrica                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0115 - Energia Elétrica                                             

                          Energia Elétrica: a)  -  garantir  a manutenção permanente do sistema elétrico urbano. implantar ações 

                          que possibilitem a ampliação do sistema elétrico no centro urbano. b) - Implantar ações e projetos que 

                          possibilitem a implantação  do sistema na zona rural do Município. c) - a autoridade competente poderá 

                          desenvolver as atividades deste programa em parcerias com órgaos do Governo estadual, federal e outras 

                          instituições nacionais e/ou internacionais. d) - outras atividades correlatas.                         

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1013 - Ampliação de Redes e Sistemas de Eletrificação                                   

            Descrição:        Ampliar o sistema  elétrico  na  zona  urbana  e  rural  já existente; garantir a manutenção 

                              permanente do sistema elétrico já existente; demais atividades correlatas.                   

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       66.852,00                              221.302,00          288.154,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.154,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          66.852,00                              221.302,00          288.154,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          66.852,00                              221.302,00          288.154,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          66.852,00                              221.302,00          288.154,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 024        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                                           EIXO: 14.14.04 - Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 26 - Transporte                               

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário                    

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0107 - Transporte                                                   

                          Transporte: Implantar ações  e projetos que objetivem a manutenção permanente do sistema de transporte 

                          público do municipio  de  Nova  Ipixuna.  A  autoridade poderá manter o sistema através de aquisição e 

                          manutenção própria e/ou  através  do  sistema  de  locação por pessoas físicas e/ou jurídicas, levando 

                          sempre em consideração  a  economicidade,  eficiência  e  eficácia  na  Administração  Pública. Demais 

                          atividades correlatas.                                                                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1014 - Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais                          

            Descrição:        Promover ações e  projetos  que garantam a construção e/ou recuperação de estradas, ramais e 

                              vicinais, o que  facilitará o transporte de passageiros e a escoação de produtos oriundos da 

                              zona rural; demais atividades correlatas.                                                    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________    1.260.000,00                            4.170.757,00        5.430.757,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     5.430.757,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1015 - Aquisição de Máquinas Pesadas e Equipamentos                                     

            Descrição:        Garantir a aquisição  de maquinário pesado e equipamento que venha a atender as necessidades 

                              da municipalidade referente  ao  setor  de  transporte.  Para  a consecução desse objetivo o 

                              gestor municipal poderá  firmar  parcerias  com  o governo federal, estadual e da iniciativa 

                              privada; demais atividades correlatas.                                                       

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      525.000,00                            1.737.815,00        2.262.815,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.262.815,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1016 - Aquisição de Veículos de Transporte                                               



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 025        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                                           EIXO: 14.14.04 - Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Visa garantir a aquisição de veículos de transporte que atendam as necessidades da SEMOSP    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       75.464,00                              249.795,00          325.259,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       325.259,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1017 - Construção e Recuperação de Pontes                                               

            Descrição:        Visa garantir recursos   que  viabilizem  a  construção  de  pontes  e  recuperação  das  já 

                              existentes, permitindo assim o contínuo acesso de veículos e de pessoas                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       5                                      15                  20 

 

                  Quantidade por ano_______________               5                                      15                  20 

                  Valor por ano____________________    1.050.000,00                            3.475.631,00        4.525.631,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade          20        valor     4.525.631,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2023 - Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais                           

            Descrição:        Garantir a manutenção  e  conservação  de  pontes  e estradas vicinais do município, visando 

                              manter sua trafegabilidade, bem como a escoação de produção.                                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       5                                      15                  20 

 

                  Quantidade por ano_______________               5                                      15                  20 

                  Valor por ano____________________    1.050.000,00                            3.475.631,00        4.525.631,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade          20        valor     4.525.631,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2024 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos de Transporte                    

            Descrição:        Visa garantir recursos que possibilitem a manutenção e conservação de máquinas e veículos de 

                              transporte que atendem as necessidades da municipalidade; outras atividades correlatas.      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                                           EIXO: 14.14.04 - Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________    1.575.000,00                            5.213.446,00        6.788.446,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     6.788.446,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       5.535.464,00                           18.323.075,00       23.858.539,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       5.535.464,00                           18.323.075,00       23.858.539,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       5.535.464,00                           18.323.075,00       23.858.539,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                                           EIXO: 15.15.04 - Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2025 - Manutenção das Atividades da Semude                                              

            Descrição:        a)Garantir a permanente  manutenção  do  processo  de  desenvolvimento  econômico através da 

                              unidade administrativa. b)Objetivar  a  implantação  de  ações e projetos que possibilitem o 

                              atendimento de forma  ampliada e qualificada, sendo essas ações voltadas para a coordenação, 

                              execução e avaliação  de resultos em todos os níveis, objetivando a consecução dos objetivos 

                              dos programas de  produção  e  comercialização  vegetal,  produção e comercialização animal, 

                              produção e comercialozação  industrial,  comércio  e  serviços  e  ordenamento  territorial. 

                              c)Enquanto unidade de desenvolvimento econômico, interagir com demais unidades orçamentárias 

                              objetivando o melhoramento do atendimento. d)Demais atividades correlatas.                   

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________    1.050.000,00                            3.475.631,00        4.525.631,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     4.525.631,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       1.050.000,00                            3.475.631,00        4.525.631,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0140 - Desenvolvimento Econômico                                    

                          Garantir a implementação  de  ações  que  visem  o  desenvolvimento econômico do município, tais como: 

                          geração de empregos, capitação de recursos, incentivo às associações e cooperativas, expansão do setor 

                          industrial, entre outras.                                                                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1018 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas                                     
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     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 028        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                                           EIXO: 15.15.04 - Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  máquinas  e  implementos agrícolas fundamentais para a execução de 

                              trabalhos no campo,  para  a consecução deste objetivo a autoridade competente poderá firmar 

                              parcerias com as  esferas  de  governo  e também com a iniciativa privada; outras atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      157.502,00                              521.350,00          678.852,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.852,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         157.502,00                              521.350,00          678.852,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 127 - Ordenamento Territorial                  

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0114 - Ordenamento Territorial                                      

                          Ordenamento Territorial: a)  -  promover  o  processo  de  recadastramento  geral,  tendo  em  vista a 

                          necessidade de fiscalização  da  execução  de  obras, loteamentos urbanos. b) - estruturação de espaço 

                          físico, adequar quadro  de  pessoal,  adquirir  material  permanente  diversos  objetivando garantir a 

                          manutenção de um  sistema complexo de coleta de dados relacionados ao ordenamento territorial urbano e 

                          rural do Muncípio de Nova Ipixuna. c) - cadastrar os titulares de imóvel urbano e rural. d) promover o 

                          sistema de pesquisa  e  estatística, buscando subsidiar o aumento da arrecadação tributária municipal. 

                          e) - demais atividades correlatas.                                                                     

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2026 - Ordenamento Territorial                                                          

            Descrição:        a)Implantar um sistema  informatizado  de  coleta de dados de titulares de imóveis urbanos e 

                              rurais. b)Promover a   identificação   de   atividades   rurais   e  urbanas.  c)Identificar 

                              potencialidades e fragilidades.  d)Promover  a  implantação de um sistema de cadastramento e 

                              recadrastamento social e  econômico.  e)garantir  o  processo  de  pesquisa  e  estatísticas 

                              objetivando ampliar os   atendimentos   nas   atividades  de  ponta  como  saúde,  educação, 

                              assistência social e  demais  atividades  de  ponta.  f)  Garantir a ampliação do sistema de 

                              arrecadação tributária municipal. g)Demais atividades correlatas.                            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 029        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                                           EIXO: 15.15.04 - Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano____________________       40.111,00                              132.774,00          172.885,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       172.885,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          40.111,00                              132.774,00          172.885,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       1.247.613,00                            4.129.755,00        5.377.368,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 20 - Agricultura                              

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 605 - Abastecimento                            

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0140 - Desenvolvimento Econômico                                    

                          Garantir a implementação  de  ações  que  visem  o  desenvolvimento econômico do município, tais como: 

                          geração de empregos, capitação de recursos, incentivo às associações e cooperativas, expansão do setor 

                          industrial, entre outras.                                                                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2027 - Manutenção do Mercado Municipal                                                  

            Descrição:        Garantir recursos que  viabilizem a contínua manutenção do mercado municipal, possibilitando 

                              higiene, conforto e  condições  sadias  para  a  comercialização  de mercadorias e produtos; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       66.852,00                              221.290,00          288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2028 - Manutenção da Feira do Produtor                                                  

            Descrição:        Garantir a manutenção  da  feira  do  produtor  existente  no município através de ações que 

                              aumentem a circulação  de  protudos;  melhorar as condições de higiêne e limpeza do local da 

                              feira; outras atividades correlatas.                                                         

 

                  Unidade de medida: Atividade             



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 030        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                                           EIXO: 15.15.04 - Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       94.500,00                              312.806,00          407.306,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       407.306,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         161.352,00                              534.096,00          695.448,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 606 - Extensão Rural                           

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0109 - Extensão Rural                                               

                          a) garantir a  construção  e  recuperação  de  estradas  vicinais  do  município,  o  que facilitará o 

                          transporte e a  escoação  de  produtos  da  zona rural; b) para a execução deste objetivo a autoridade 

                          competente poderá firmar parcerias com as esferas de governo; c) demais atividades correlatas.         

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1021 - Construção e Recuperação de Estradas Vicinais                                    

            Descrição:        Garantir a construção  e  recuperação  de  estradas vicinais do município, com o objetivo de 

                              facilitar o transporte  e  a  escoação  de  produtos  da  zona  rural; para a execução deste 

                              objetivo a autoridade  competente  poderá firmar parcerias com as esferas de governo; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       52.500,00                              173.781,00          226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          52.500,00                              173.781,00          226.281,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0140 - Desenvolvimento Econômico                                    

                          Garantir a implementação  de  ações  que  visem  o  desenvolvimento econômico do município, tais como: 

                          geração de empregos, capitação de recursos, incentivo às associações e cooperativas, expansão do setor 

                          industrial, entre outras.                                                                               



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 031        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                                           EIXO: 15.15.04 - Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1019 - Perfuração de Poços Artesianos,Escavação de Açudes,repressas(Emendas Impositivas 

            Descrição:        Garantir a perfuração de poços artesianos e escavação de açudes e represas para a criação de 

                              peixes.                                                                                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       5                                      15                  20 

 

                  Quantidade por ano_______________               5                                      15                  20 

                  Valor por ano____________________      525.000,00                            1.737.815,00        2.262.815,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade          20        valor     2.262.815,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1061 - Construção do Campo de Experimento, Viveiros e Mudas                             

            Descrição:        Assegurar a construção de um campo de experimento de culturas tais como feijão, milho, arroz 

                              entre outras, e  posterior  distribuição  aos  pequenos  produtores rurais do município, e a 

                              contrução de viveiros; garantindo assim geração de emprego e renda.                          

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       61.950,00                              205.060,00          267.010,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       267.010,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2029 - Apoio à Agricultura Familiar (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)               

            Descrição:        Viabilizar condições que  incentivem  a agricultura familiar no município gerando trabalho e 

                              renda para moradores  da  zona rural; garantir promoção de treinamentos e projetos de manejo 

                              de culturas, podendo   o   governo   municipal,   para  isso,  firmar  parcerias  com  órgão 

                              especializados como o sebrae; outras atividades correlatas.                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      157.500,00                              521.343,00          678.843,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.843,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2030 - Apoio ao Produtor Rural                                                           
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                                           EIXO: 15.15.04 - Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Assegurar suporte e  apoio  aos  produtores  rurais  do  município,  qual  seja  através  de 

                              treinamentos, transporte, projetos  de  manejo  de  culturas,  estradas  vicinais  e  outros 

                              projetos e ações  que  melhorem  o  trabalho  e  a vida do homem do campo; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      105.000,00                              347.562,00          452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         849.450,00                            2.811.780,00        3.661.230,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária        

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0140 - Desenvolvimento Econômico                                    

                          Garantir a implementação  de  ações  que  visem  o  desenvolvimento econômico do município, tais como: 

                          geração de empregos, capitação de recursos, incentivo às associações e cooperativas, expansão do setor 

                          industrial, entre outras.                                                                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2031 - Apoio à Agropecuária                                                             

            Descrição:        Assegurar projetos e  ações  que  incentivem  a  produção  agropecuária, setor importante na 

                              geração de renda  do  município;  promover  campanhas  de manejo, vacinação de animais, etc; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       73.500,00                              243.293,00          316.793,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       316.793,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          73.500,00                              243.293,00          316.793,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                                           EIXO: 15.15.04 - Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       1.136.802,00                            3.762.950,00        4.899.752,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 22 - Indústria                                

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 661 - Promoção Industrial                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0110 - Indústria                                                    

                          PRODUÇÃO INDUSTRIAL: a)  - implantar projetos e ações voltados para o desenvolvimento da indústria, em 

                          todos os níveis:  Madeireira,  Moveleira,  Artefatos  de  Barro  e  Argila, Derivados de Leite, dentre 

                          outros, buscando garantir  o  processo  de sustentabilidade do desenvolvimento econômico do Municipio, 

                          sobre tudo na garantia de emprego a de renda. b) - a autoridade poderá desenvolver as atividades deste 

                          programa em parcerias com órgãos do Governo Federal e Estadual e ainda, através de acordos e convênios 

                          com instituições com  e  sem  fins  lucrativos  nacionais  e  internacionais.  c)  - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1022 - Incentivo a Implantação de Pequena e Média Indústria                             

            Descrição:        Implementar ações e  projetos  que  busquem  promover  a implementação de pequenas e médidas 

                              empresas que tenham   a   insdústria  como  atividade  principal;  promover  subsídios  para 

                              potencialização a produção  de derivados do leite; promover pesquisas de mercado objetivando 

                              identificar potencialidades e  fragilidades  do  mercado  local,  podendo  essas ações serem 

                              desenvolvidas em parcerias  com  órgãos  do  Governo  Estadual,  Federal  e  instituições de 

                              qualquer natureza; demais atividades correlatas.                                             

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       52.500,00                              173.781,00          226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1023 - Promoção Industrial                                                              

            Descrição:        Implantar projetos e ações voltadas para o desenvolvimeneto da indústria em todos os níveis: 

                              madeira, movelaria, artefatos de barro e argila, derivados de leite, dentre outros; garantir 

                              o processo de  sustentabilidade  econômica  do  município sobretudo na garantia de emprego e 

                              renda; demais atividades correlatas.                                                         

 

                  Unidade de medida: Projeto               
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                                           EIXO: 15.15.04 - Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      420.000,00                            1.390.252,00        1.810.252,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.810.252,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         472.500,00                            1.564.033,00        2.036.533,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         472.500,00                            1.564.033,00        2.036.533,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 23 - Comércio e Serviços                      

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 691 - Promoção Comercial                       

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0113 - Promoção Comercial                                           

                          PROMOÇÃO COMERCIAL: a) - promover o processo de potencialização comercial de produtos e serviços; b) - 

                          implantar o sistema  de  financiamentos  para  sustentabilidade  do  processo de comercialização. c) - 

                          formular pesquisa de  opinião  e  mercado. d) - desenvolver ações voltadas a identificação de ponto de 

                          comercialização. e) - promover eventos relacionados ao marketing. f) - demais atividades correlatas.   

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2032 - Apoio a Pequena e Média Empresa                                                  

            Descrição:        Promover ações e projetos que icentivem as pequenas e médias empresas através da abertura de 

                              linhas de créditos  para  potencializar  a  comercialização; promover eventos de marketing e 

                              pesquisas de mercado  e identificação de consumidor em potencial; implantar sistema de feira 

                              livre; demais atividades correlatas.                                                         

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       52.500,00                              173.781,00          226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                                           EIXO: 15.15.04 - Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          52.500,00                              173.781,00          226.281,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 694 - Serviços Financeiros                     

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0116 - Administração de Concessões                                  

                          ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES: a) - implantar ações que possibilitem garantir a manutenção do sistema de 

                          financiamento a microempreendedores,em  todos  os níveis, objetivando a geração do emprego e renda com 

                          demonstração de resultados  de  crescimento  econômico.  b)  -  poderá desenvolver as atividades deste 

                          programa por intermédio  de  instituições financeiras criadas especificamente para esta finalidade, da 

                          iniciativa privada e/ou instituições públicas. c) - demais atividades correlatas.                      

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2033 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos                                        

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  sistema  de financiamento para micros empreendedores, na forma da 

                              lei objetivando ampliar  e  qualificar  o atendimento, de modo a potencializar o crescimento 

                              econômico e geração emprego e renda; demais atividades correlatas.                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      105.000,00                              347.562,00          452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         105.000,00                              347.562,00          452.562,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         157.500,00                              521.343,00          678.843,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       3.014.415,00                            9.978.081,00       12.992.496,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 16 - Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.16 - Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo 

                                        EIXO: 16.16.07 - Preservar com Responsabilidade 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2034 - Manutenção das Atividades da Semmat                                              

            Descrição:        Garantir a manutenção  permanente  das  atividades  administrativas  da unidade, objetivando 

                              assegurar o atendimento  de  forma ampliada e qualificada a toda população do município, com 

                              ações e projetos  relacionados  à  preservação  do  meio ambiente, bem como, relacionadas ao 

                              turismo eco turismo no município; demais atividades correlatas.                              

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      320.250,00                            1.060.066,00        1.380.316,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.380.316,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         320.250,00                            1.060.066,00        1.380.316,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         320.250,00                            1.060.066,00        1.380.316,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         320.250,00                            1.060.066,00        1.380.316,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                                           EIXO: 17.17.05 - Cultura, Esporte e Lazer 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0122 - Cultura                                                      

                          CULTURA E ARTE:  a) - promover o desenvolvimento da arte e cultura do Município, relacionadas a danças 

                          folclóricas, carnavalescas, juninas.  b)  - potencializar a criatividade artística teatral, artesanal, 

                          pintura de muros  e paredes, a arte escupida dentre outras. c) - promover o intercâmbio cultural entre 

                          municípios. d) -  Promover  festivais  de  música,  arte.  e)  -  autoridade competente poderá, para a 

                          consecução dos objetivos  deste  programa,  promover  competições de caráter premiativo,em parceria ou 

                          nao. f) -  promover  o  desenvolvimento  da Escola de Música. g) - promover eventos relacionados com a 

                          feira de ciência no município. h) - demais atividades correlatas.                                      

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2035 - Manutenção das Atividades da Semucel                                             

            Descrição:        Garantir a permanente  manutenção  das atividades administrativas da unidade orçamentaria em 

                              epígrafe, objetivando garantir   o   planejamento,  coordenação,  execução  e  avaliação  de 

                              resultados das açõe  e  projetos desenvolvidos pela mesma, relacionados a cultura, esporte e 

                              lazer no município; demais atividades correlatas.                                            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      105.004,00                              347.576,00          452.580,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.580,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         105.004,00                              347.576,00          452.580,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         105.004,00                              347.576,00          452.580,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 13 - Cultura                                  

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 392 - Difusão Cultural                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0122 - Cultura                                                       
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                                           EIXO: 17.17.05 - Cultura, Esporte e Lazer 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          CULTURA E ARTE:  a) - promover o desenvolvimento da arte e cultura do Município, relacionadas a danças 

                          folclóricas, carnavalescas, juninas.  b)  - potencializar a criatividade artística teatral, artesanal, 

                          pintura de muros  e paredes, a arte escupida dentre outras. c) - promover o intercâmbio cultural entre 

                          municípios. d) -  Promover  festivais  de  música,  arte.  e)  -  autoridade competente poderá, para a 

                          consecução dos objetivos  deste  programa,  promover  competições de caráter premiativo,em parceria ou 

                          nao. f) -  promover  o  desenvolvimento  da Escola de Música. g) - promover eventos relacionados com a 

                          feira de ciência no município. h) - demais atividades correlatas.                                      

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2036 - Apoio à Disseminação da Cultura Religiosa(Emendas Impositivas Art.148-A)         

            Descrição:        Assegurar apoio a  eventos  de  caráter religioso para todas as entidades, com o objetivo de 

                              divulgar e disseminar a cultura religiosa.                                                   

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       66.852,00                              221.290,00          288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2037 - Apoio a Eventos Municipais                                                       

            Descrição:        Garantir apoio financeiro  a  eventos  municipais em datas festivas que visem a diversão dos 

                              cidadãos, como o  aniversário  da  cidade,  vaquejadas,  rodeios,  motocross e rallys, entre 

                              outros.                                                                                      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       93.593,00                              309.806,00          403.399,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       403.399,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2038 - Disseminação da Cultura Popular                                                  

            Descrição:        Promover ações e  projetos que objetivem garantir a manutenção do processo de realização das 

                              festividades carnavalescas, festas  juninas,  dentre outras; a autoridade competente poderá, 

                              através de incentivo  financeiro  e/ou  estrutura, contribuir com a promoção desses eventos; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                                           EIXO: 17.17.05 - Cultura, Esporte e Lazer 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       80.223,00                              265.548,00          345.771,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       345.771,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2111 - Construção da casa de cultura - Centro Cultural                                  

            Descrição:        Construir a casa  de  cultura;  adquirir  equipamentos  e  materiais permanente destinados a 

                              mobiliar esse local,  bem  como  para  outras  atividades que objetivem a potencialização da 

                              cultura municipal; para consecução dos objetivos desta ação, a autoridade poderá desenvolver 

                              parcerias com órgãos do governo federal, estadual, instituições de qualquer narureza; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       73.500,00                              243.293,00          316.793,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       316.793,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         314.168,00                            1.039.937,00        1.354.105,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         314.168,00                            1.039.937,00        1.354.105,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 27 - Desporto e Lazer                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 812 - Desporto Comunitário                     

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0123 - Esporte e Lazer                                              

                          ESPORTE E LAZER:   a)   -   desenvolver  ações  e  projetos  que  potencializem  o  esporte  amador  e 

                          semiprofissional, a prática  de  lazer,  em  todos  níveis  e  para todas as idades. b) - a autoridade 

                          competente poderá adequar  espaço  físico,  quadro de pessoal, adquirir materiais de consumo diversos, 

                          equipamentos e material  permanente  para  a  consecução  dos  objetivos  deste  programa. c) - demais 

                          atividades correlatas.                                                                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1024 - Manutenção do Estádio Municipal                                                   
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                                           EIXO: 17.17.05 - Cultura, Esporte e Lazer 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Assegurar a reforma  e  ampliação  de  estádio  destinado  à  prática de futebol de campo no 

                              município; para consecução  desse  objetivo  a autoridade competente poderá firmar parcerias 

                              com as esferas de governo, bem como com a iniciativa privada; outras atividades correlatas.  

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      106.964,00                              354.064,00          461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1026 - Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas                                   

            Descrição:        Garantir recursos que  visem  a  construção e reforma de quadras poliesportivas no município 

                              objetivando mantê las em condições de uso contínuo                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       2                                       6                   8 

 

                  Quantidade por ano_______________               2                                       6                   8 

                  Valor por ano____________________      141.750,00                              469.209,00          610.959,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           8        valor       610.959,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2039 - Apoio às Ativ. de Desporto Comunitário e Amador (Emendas Impositivas Art.148-A)  

            Descrição:        Garantir apoio às  atividades  do  desporto  comunitário  e  amador  no  município; adquirir 

                              materais esportivos e  outros  artigos  relacionados com a prática do esporte amador; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      106.964,00                              354.064,00          461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2040 - Apoio a Manifestações Desportivas e Lazer                                        

            Descrição:        Promover eventos de  lazer  tais  como  "domingo  popular  de  lazer";  promover  passeios e 

                              escursões objetivando o  intercâmbio  cultural  e  recreativo  da  sociedade; adequar espaço  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                                           EIXO: 17.17.05 - Cultura, Esporte e Lazer 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              físico e demais estruturas para a consecução dos objetivos deste programa; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       66.852,00                              221.290,00          288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         422.530,00                            1.398.627,00        1.821.157,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         422.530,00                            1.398.627,00        1.821.157,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         841.702,00                            2.786.140,00        3.627.842,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                      ÓRGÃO: 18 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Educacional 

                             UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.18 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Educacional 

                                              EIXO: 18.18.02 - Aprender Ensinando 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

                          execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

                          competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

                          órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

                          físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais 

                          permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública 

                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2041 - Encargos com o Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE                   

            Descrição:        Visa assegurar a  manutenção  com  o  conselho  municipal  de  alimentação escolar que tem a 

                              finalidade de fiscalizar os recursos dispendiados com a merenda escolar no âmbito municipal; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       26.741,00                               88.516,00          115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          26.741,00                               88.516,00          115.257,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição                   

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

                          execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

                          competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

                          órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

                          físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                      ÓRGÃO: 18 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Educacional 

                             UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.18 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Educacional 

                                              EIXO: 18.18.02 - Aprender Ensinando 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública 

                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2042 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar e Nutrição - PNAE                  

            Descrição:        Garantir a manutenção  do programa de alimentação escolar para os alunos da rede municipa de 

                              ensino.                                                                                      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                   3.950                                  11.850              15.800 

 

                  Quantidade por ano_______________           3.950                                  11.850              15.800 

                  Valor por ano____________________      766.500,00                            2.537.210,00        3.303.710,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade      15.800        valor     3.303.710,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         766.500,00                            2.537.210,00        3.303.710,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         793.241,00                            2.625.726,00        3.418.967,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 12 - Educação                                 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

                          execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

                          competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

                          órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

                          físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais 

                          permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública 

                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2043 - Manutenção das Atividades da Semuded                                             

            Descrição:        Garantir a permanente  manutenção  das atividades administrativas da unidade orçamentária em 

                              epígrafe, objetivando garantir   o   planejamento,  coordenação,  execução  e  avaliação  de  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                      ÓRGÃO: 18 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Educacional 

                             UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.18 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Educacional 

                                              EIXO: 18.18.02 - Aprender Ensinando 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              resultados das ações  e  projetos  desenvolvidos  pela  mesma,  relacionados  a  educação do 

                              município; demais atividades correlatas                                                      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      133.705,00                              442.581,00          576.286,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       576.286,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         133.705,00                              442.581,00          576.286,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         133.705,00                              442.581,00          576.286,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         926.946,00                            3.068.307,00        3.995.253,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 19 - Sec. Mun. de Desenv. da Saúde Pública 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19.19 - Sec. Mun. de Desenv. da Saúde Pública 

                                             EIXO: 19.19.03 - Viver com mais Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0125 - Saúde: Gestão Administrativa                                 

                          Saúde: a) garantir  a  manuteção  do  processo  de  planejamento,  coordenação,  execução, avaliação e 

                          controle das atividades  desenvolvidas com saúde pública municipal. b) - a autoridade competente, para 

                          consecução dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com órgãos do governo 

                          federal, estadual e  com  instituiçãos  de  qualquer  natureza.  c) - adequar espaço físico, quadro de 

                          pessoal, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. d) - promover o 

                          processo de publicação  das  ações  desenvolvidas  na  saúde pública municipal. e) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2044 - Manutenção das Atividades da Semudesp                                            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo  de  planejamento,  coordenação,  execução,  avaliação e 

                              controle das atividades  desenvolvidas  com  saúde  pública  municipal  e saneamento; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      133.705,00                              442.581,00          576.286,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       576.286,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         133.705,00                              442.581,00          576.286,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         133.705,00                              442.581,00          576.286,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         133.705,00                              442.581,00          576.286,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 20 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Social 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.20 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Social 

                                            EIXO: 20.20.06 - Desenvolvimento Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0128 - Desenvolvimento Social                                       

                          Desenvolvimento Social: a)  - garantir a manutenção do sistema de planejamento, coordenação, execução, 

                          avaliação e controle  social  das  ações  assistencias desenvolvidas pela unidade administrativa. b) - 

                          adequar espaço, quadro de pessoal, nos moldes da legislação. c) - estruturar a unidade, possibilitando 

                          a ampliação e  qualificação  do  atendimento  a  toda  comunidade  Ipixunense.  d) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2045 - Manutenção das Atividades da Semudeso                                            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  sistema  de  planejamento,  coordenação,  execução,  avaliação  e 

                              controle social das ações assistenciais desenvolvidas pela unidade administrativa.           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       96.800,00                              320.420,00          417.220,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       417.220,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          96.800,00                              320.420,00          417.220,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          96.800,00                              320.420,00          417.220,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          96.800,00                              320.420,00          417.220,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                         EIXO: 21.21.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 10 - Saúde                                    

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                          Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

                          das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1027 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de veículos destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de 

                              Saúde.                                                                                       

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       76.000,00                              278.050,00          354.050,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       354.050,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          76.000,00                              278.050,00          354.050,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          76.000,00                              278.050,00          354.050,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          76.000,00                              278.050,00          354.050,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                             EIXO: 21.21.03 - Viver com mais Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 10 - Saúde                                    

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0125 - Saúde: Gestão Administrativa                                 

                          Saúde: a) garantir  a  manuteção  do  processo  de  planejamento,  coordenação,  execução, avaliação e 

                          controle das atividades  desenvolvidas com saúde pública municipal. b) - a autoridade competente, para 

                          consecução dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com órgãos do governo 

                          federal, estadual e  com  instituiçãos  de  qualquer  natureza.  c) - adequar espaço físico, quadro de 

                          pessoal, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. d) - promover o 

                          processo de publicação  das  ações  desenvolvidas  na  saúde pública municipal. e) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1028 - Reforma e Ampliação do Prédio da Semudesp                                        

            Descrição:        Garantir a reforma e ampliação das intalações dp prédio onde funciona a Secretaria de Saúde, 

                              visando maior funcionalidade e conforto para os servidores; demais atividades correlatas.    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       52.500,00                              173.781,00          226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2046 - Contribuições a Consórcios Públicos - CISAT                                      

            Descrição:        Visa garantir recursos  para  contribuição  ao  Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 

                              Araguaia e Tocantins, do qual o município de Nova Ipixuna faz parte.                         

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      441.000,00                            1.459.764,00        1.900.764,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.900.764,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2047 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde                                         
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                             EIXO: 21.21.03 - Viver com mais Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Assegurar a manutenção  do  Conselho  Municipal  de Saúde do Município em suas atividades de 

                              fiscalização dos gastos  dos  recursos  relacionados  ao sistema de saúde; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       52.500,00                              173.781,00          226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2048 - Manutenção das Ativ. do Fundo Mun. de Sa úde (Emendas Impositivas L.O. Art.148-A 

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo  de  planejamento,  coordenação,  execução,  avaliação e 

                              controle das atividades  desenvolvidas  com saúde pública municipal; promover a adequação da 

                              legislação vigente, do  quadro  de  pessoal, bem como,adquirir material de consumo diversos, 

                              equipamentos e materiais  permanente  e  adequar  o  espaço  físico;  promover o processo de 

                              modernização e capacitação  de  pessoal,  adquirir  veículos  de  apoio;  assegurar ações de 

                              parcerias e/ou consórcios objetivando a ampliação do atendimento em saúde; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________    1.008.000,00                            3.336.606,00        4.344.606,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     4.344.606,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2049 - Encargos com Publicidade                                                         

            Descrição:        Assegurar a divulgação  de  ações  praticas  pelo  Fundo  Municipal  de  Saúde, seja em meio 

                              televisivo, rádio ou  através  de propaganda volante, visando manter a população informada a 

                              cerca das atividades de saúde desenvolvidas no município.                                    

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       42.000,00                              139.025,00          181.025,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       181.025,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                             EIXO: 21.21.03 - Viver com mais Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       1.596.000,00                            5.282.957,00        6.878.957,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0126 - Saúde: Atenção Básica                                        

                          Atenção Básica: a)  - garantir a manutenção permanente dos serviços básicos de saúde. b) - implementar 

                          ações que possibilitem  a ampliação do atendimento médico e hospitalar a toda população. c) - garantir 

                          a manutenção do  processo  de  fornecimento de medicamentos, buscando ampliar o atendimento, adequar o 

                          espaço para armazenamento  dos  medicamentos, capacitar o quadro de pessoal. d) - implantar unidade de 

                          apoio ao acompanhamento e execução das atividades sanitárias. f) - demais atividades correlatas.       

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2121 - Enfrentamento da Emergência COVID19                                              

            Descrição:        Financiamento de ações  e  serviços  públicos  de saúde compreendidos por , ações de atenção 

                              básica, vigilância, média  e  alta  complexidade,  bem  como  aquisição  e  distribuição  de 

                              medicamentos e insumos,  aquisição  de  equipamentos,  contratação  de  serviços  de  saúde, 

                              contratação temporária de  pessoal,  divulgação  de informações à população, bem como outras 

                              despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.                                    

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      315.000,00                              855.750,00        1.170.750,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.170.750,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         315.000,00                              855.750,00        1.170.750,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 301 - Atenção Básica                           

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0126 - Saúde: Atenção Básica                                        

                          Atenção Básica: a)  - garantir a manutenção permanente dos serviços básicos de saúde. b) - implementar 

                          ações que possibilitem  a ampliação do atendimento médico e hospitalar a toda população. c) - garantir 

                          a manutenção do  processo  de  fornecimento de medicamentos, buscando ampliar o atendimento, adequar o 

                          espaço para armazenamento  dos  medicamentos, capacitar o quadro de pessoal. d) - implantar unidade de 

                          apoio ao acompanhamento e execução das atividades sanitárias. f) - demais atividades correlatas.       

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1029 - Aquisição de Ambulâncias e Ambulanchas                                            
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                             EIXO: 21.21.03 - Viver com mais Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Garantir recursos que  possibilitem  a  aquisição  de  ambulâncias  destinadas  a atender as 

                              necessidades do FMS do município.                                                            

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      120.750,00                              399.696,00          520.446,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       520.446,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1030 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde                               

            Descrição:        Viabilizar a construção,  reforma  e/ou  ampliação  de  postos  de  saúde  nos  bairros mais 

                              necessitados e na  zona  rural  do  município;  para  consecução  desse  objetivo poderá ser 

                              realizado parcerias com as esferas do governo, bem com a iniciativa privada.                 

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       2                                       6                   8 

 

                  Quantidade por ano_______________               2                                       6                   8 

                  Valor por ano____________________      378.000,00                            1.251.227,00        1.629.227,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           8        valor     1.629.227,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2050 - Programa Campanhas de Vacinação                                                  

            Descrição:        Executar ações que viabilizem as campanhas de vacinação contra várias doenças no município   

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       66.852,00                              221.290,00          288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2051 - Programa Saúde da Família - PSF (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  saúde da família, manter o funcionamento das 05 equipes 

                              existentes no município,  buscando  sempre melhorar o atendimento médico domiciliar em todos 

                              os niveis do programa; demais atividades correlatas                                          

 

                  Unidade de medida: Atividade             
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                             EIXO: 21.21.03 - Viver com mais Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________    2.353.146,00                            7.789.206,00       10.142.352,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor    10.142.352,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2052 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                   

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  PACS  ampliando  o  quadro  dos  agentes no quadriênio, 

                              qualificando e ampliando o combate a doenças infectocontagiosas e parasitárias no município; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      871.500,00                            2.884.773,00        3.756.273,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.756.273,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2053 - Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO                                               

            Descrição:        Assegurar investimentos em   procedimentos  e  ações  de  assitência  básica  no  município, 

                              executando os recursos provenientes do Programa Pab Fixo; demais atividades correlatas.      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________    1.491.000,00                            4.935.395,00        6.426.395,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     6.426.395,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2054 - Programa de Saúde Bucal                                                          

            Descrição:        Desenvolver atividades e  ações que possibilitem a implantação e consequentemente a melhoria 

                              na saúde bucal da população; demais atividades correlatas.                                   

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                             EIXO: 21.21.03 - Viver com mais Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      198.450,00                              656.893,00          855.343,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       855.343,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2055 - Programa Saúde na Escola - PSE                                                   

            Descrição:        Executar o programa  saúde  na escola, de acordo com suas especificações, visando a melhoria 

                              da saúde de alunos dentro das escolas; demais atividades correlatas                          

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       36.750,00                              121.645,00          158.395,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       158.395,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2056 - Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF                          

            Descrição:        Garantir a manutenção  do NASF, conforme condições do programa que visam atender a população 

                              com o apoio  ao  PSF  de  profissionais  de  diversas  áreas  do  conhecimento, entre outras 

                              atividades.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      246.750,00                              816.771,00        1.063.521,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.063.521,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2057 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ  

            Descrição:        Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ              

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      105.000,00                              347.562,00          452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                             EIXO: 21.21.03 - Viver com mais Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2116 - Laboratório Regional de Protese Destaria (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)   

            Descrição:        Desenvolver atividades que  possam  melhorar  a  qualidade  de  vida e saúde da população do 

                              município, através do laboratório de protese dentaria.                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      121.275,00                              401.433,00          522.708,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       522.708,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       5.989.473,00                           19.825.891,00       25.815.364,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0136 - Saúde: Assistência Farmacêutica Básica                       

                          ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB: a) - garantir a manutenção do programa de fornecimento gratuito 

                          de medicamentos a  toda  a  população, em especial às mais carente, buscando contribuir no processo de 

                          melhoria da saúde  pública  municipal. b) - promover ações que condicionem a melhoria nas condições de 

                          armazenamento e controle  de  distribuição. c) - cumprir a meta para o programa farmácia básica de 70% 

                          de atendimento dos medicamentos prescritos. d) - demais atividades correlatas.                         

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2058 - Assistência Farmacêutica Básica - AFB                                            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  de  fornecimento  gratuito  de  medicamentos  a  toda a 

                              população, em especial  às  mais  carentes,  buscando  contribuir no processo de melhoria da 

                              saúde pública municipal; demais atividades correlatas.                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      511.920,00                            1.694.519,00        2.206.439,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.206.439,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         511.920,00                            1.694.519,00        2.206.439,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial    

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0137 - Saúde: Média e Alta Complexidade                              
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                             EIXO: 21.21.03 - Viver com mais Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          Garantir a manutenção  de  políticas  de  saúde voltadas para a assistência hospitar e ambulatorial de 

                          média e alta complexidade.                                                                             

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1031 - Aquisição de Equip.Médicos,Hospitalares e Odontologicos(Emendas Impositivas)     

            Descrição:        Visa assegurar a  aquisição  de  equipamentos  médicos,  hospitalares  e  odontologicos para 

                              atender as necessidades do sistema de saúde do município.                                    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      262.504,00                              868.920,00        1.131.424,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.131.424,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1062 - Construção Reforma e Ampliação do Hospital Municipal                             

            Descrição:        Viabilizar a construção,  reforma e/ou ampliação do Hospital Municipal;para consecução desse 

                              objetivo poderá ser  realizado  parcerias  com  esferas  do  governo,  bem  com a iniciativa 

                              privada.                                                                                     

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      220.500,00                              729.882,00          950.382,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       950.382,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2059 - Assistência Hosp. Ambulatorial de Média Alta Complexidade(Emendas Impositivas)   

            Descrição:        Assegurar investimentos em  procedimentos e ações de assitência hospitalar e ambulatorial de 

                              média e alta complexidade no município, executando os recursos provenientes do programa MAC; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________    1.324.558,00                            4.384.453,00        5.709.011,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     5.709.011,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                             EIXO: 21.21.03 - Viver com mais Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2117 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)                              

            Descrição:        Implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).                          

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      225.750,00                              747.259,00          973.009,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       973.009,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2118 - Tratamento Fora de Domicílio (TFD)                                               

            Descrição:        garantir o acesso  de  pacientes do município a serviços asiistenciais emoutro município, ou 

                              ainda, em caso especiais, de um Estado para outro Estado                                     

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      209.475,00                              693.387,00          902.862,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       902.862,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2119 - Suporte Profilatico e Terapeutico                                                

            Descrição:        Garantir implantação de  atividades  que  possam  dar  suporte  e assistência a pacinetes do 

                              município, buscando melhorar a qualidade de vida.                                            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      110.250,00                              364.940,00          475.190,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       475.190,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       2.353.037,00                            7.788.841,00       10.141.878,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                             EIXO: 21.21.03 - Viver com mais Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária                     

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0138 - Saúde: Vigilância em Saúde                                   

                          Garantir a manutenção de políticas de saúde voltadas para a vigilância em saúde.                       

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2061 - Programa Vigilância Sanitária - VISA                                             

            Descrição:        Garantir a implantação  de  projetos  e ações voltadas para o controle sanitário em todos os 

                              níveis buscando propiciar  melhoria  da  qualidade  dos  alimentos  para a população; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       66.852,00                              221.290,00          288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          66.852,00                              221.290,00          288.142,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica                

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0138 - Saúde: Vigilância em Saúde                                   

                          Garantir a manutenção de políticas de saúde voltadas para a vigilância em saúde.                       

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2060 - Ações Básicas de Vigilância em Saúde                                             

            Descrição:        Desenvolver ações básicas de vigilância em saúde no município de Nova Ipixuna.               

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      106.964,00                              354.064,00          461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                             EIXO: 21.21.03 - Viver com mais Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2062 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD                                        

            Descrição:        Garantir ações básicas de investigação epidemiológica e ambiental, de diagnósticos de risco, 

                              ações de controle, eliminação e erradicação de agentes de agravos e danos à saúde individual 

                              e coletiva da população de Nova Ipixuna; outras atividades correlatas.                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       88.200,00                              291.952,00          380.152,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       380.152,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         195.164,00                              646.016,00          841.180,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição                   

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0145 - Programa de Fórmulas Infantis                                

                          Garantir a integralidade da assistência às crianças com distúrbios nutricionais.                       

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2120 - Dispensação de Fórmulas Infantis Especiais                                       

            Descrição:        Garantir a integralidade da assistência às crianças com distúrbios nutricionais.             

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       97.819,00                              323.793,00          421.612,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       421.612,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          97.819,00                              323.793,00          421.612,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                      11.125.265,00                           36.639.057,00       47.764.322,00 

          ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                             EIXO: 21.21.03 - Viver com mais Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                      11.125.265,00                           36.639.057,00       47.764.322,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

                                         EIXO: 22.22.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 12 - Educação                                 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                          Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

                          das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1032 - Aquisição de Veículos Administrativos                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de veículos destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de 

                              Educação.                                                                                    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       75.464,00                              249.795,00          325.259,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       325.259,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          75.464,00                              249.795,00          325.259,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          75.464,00                              249.795,00          325.259,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          75.464,00                              249.795,00          325.259,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

                                              EIXO: 22.22.02 - Aprender Ensinando 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 12 - Educação                                 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

                          execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

                          competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

                          órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

                          físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais 

                          permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública 

                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1033 - Reforma e Ampliação do Prédio da Semuded                                         

            Descrição:        Garantir a reforma,  ampliação  e adequação das intalações físicas do prédio onde funciona a 

                              Semuded.                                                                                     

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       52.500,00                              173.781,00          226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2063 - Encargos com o Conselho de Educação                                              

            Descrição:        Assegurar a manutenção  do  conselho municipal de educação de Nova Ipixuna, por se tratar de 

                              entidade que fiscaliza os dispêndios com a educação no município.                            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       36.000,00                              119.164,00          155.164,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       155.164,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          88.500,00                              292.945,00          381.445,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

                                              EIXO: 22.22.02 - Aprender Ensinando 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

                          execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

                          competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

                          órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

                          físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais 

                          permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública 

                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2065 - Capacitação de Recursos Humanos                                                  

            Descrição:        Assegurar treinamento e  capacitação  para  pessoal  de  educação do município (professores, 

                              diretores, etc.); garantir  atualização  para  profissionais  do ensino através de cursos de 

                              aperfeiçoamento e outros afins; demais atividades correlatas.                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                      60                                     215                 275 

 

                  Quantidade por ano_______________              60                                     215                 275 

                  Valor por ano____________________       73.500,00                              243.293,00          316.793,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         275        valor       316.793,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          73.500,00                              243.293,00          316.793,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 361 - Ensino Fundamental                       

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0135 - Transporte Escolar                                           

                          TRANSPORTE ESCOLAR: executar,  na  forma da legislação, projetos relacionados ao transporte escolar no 

                          município de Nova  Ipixuna, visando melhorar as consições de transporte de alunos da rede municipal de 

                          ensino.                                                                                                

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1036 - Aquisição de Transporte Escolar - PNAT                                           

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a atender ao programa de apoio ao transporte 

                              escolar do município, visando aumento a qualidade do serviço prestado ao alunado             

 

                  Unidade de medida: Projeto               
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

                                              EIXO: 22.22.02 - Aprender Ensinando 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       2                                       6                   8 

 

                  Quantidade por ano_______________               2                                       6                   8 

                  Valor por ano____________________      241.500,00                              799.394,00        1.040.894,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           8        valor     1.040.894,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2066 - Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE           

            Descrição:        Executar de forma  plena  e  correta,  o  programa  de  apoio ao transporte escolar - PNATE, 

                              atendendo suas especificações.                                                               

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      282.523,00                              935.185,00        1.217.708,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.217.708,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2114 - Manutenção do Transporte Escolar Estado                                          

            Descrição:        Garantir o funcionamento  do  Transporte  Escolar Estado. Exetar de forma plena e correta, o 

                              programa de apoio ao transporte escolar estado.                                              

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      165.375,00                              547.410,00          712.785,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       712.785,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         689.398,00                            2.281.989,00        2.971.387,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

                          execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

                          competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

                          órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

                                              EIXO: 22.22.02 - Aprender Ensinando 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais 

                          permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública 

                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1063 - Construção do Prédio da Biblioteca Municipal                                     

            Descrição:        Construir o Prédio  da  Biblioteca  Municipal  levando mais conhecimento e qualidade de vida 

                              para estudantes e população de Nova Ipixuna.                                                 

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      105.000,00                              347.562,00          452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2064 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação                         

            Descrição:        Garantir a manutenção  das  atividades  desenvolvidas  pelo FME de Nova Ipixuna, em todos os 

                              níveis de atuação; outras atividades correlatas.                                             

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________    1.499.031,00                            4.961.981,00        6.461.012,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     6.461.012,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2067 - Encargos com Concessão de Bolsas de Estudo                                       

            Descrição:        Assegurar a concessão de bolsas de estudo para discentes da rede municipal de ensino.        

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                      20                                      90                 110 

 

                  Quantidade por ano_______________              20                                      90                 110 

                  Valor por ano____________________       66.852,00                              221.290,00          288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         110        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2068 - Encargos com Publicidade                                                          
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

                                              EIXO: 22.22.02 - Aprender Ensinando 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Assegurar a divulgação  de  ações  pelo  FME,  seja  em meio televisivo, rádio ou através de 

                              propaganda volante, visando   manter  a  população  informada  a  cerca  do  desenvolvimento 

                              educacional no município.                                                                    

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       42.000,00                              139.025,00          181.025,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       181.025,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2069 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                          

            Descrição:        Garantir a plena  e correta execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, atendendo 

                              suas especificações; demais atividades correlatas.                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       66.852,00                              221.290,00          288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2070 - Manutenção do Programa Salário Educação - QSE                                    

            Descrição:        Assegurar plena execução  do programa salário educação atendendo suas especificações; outras 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      522.205,00                            1.728.564,00        2.250.769,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.250.769,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2071 - Encargos com o Conselho Social do Fundeb                                         

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  Conselho  Municipal  do  Fundeb, entidade que fiscaliza os gastos 

                              realizados com recursos oriundos do Fundeb.                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade             
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

                                              EIXO: 22.22.02 - Aprender Ensinando 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       36.000,00                              119.164,00          155.164,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       155.164,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2115 - Concessão de Estágio Remunerado para Estudantes                                  

            Descrição:        Concessão de estágio  remunerado  para  estudantes  da  rede de ensino, permitindo intergrar 

                              estudantes no mercado de trabalho.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                      10                                      60                  70 

 

                  Quantidade por ano_______________              10                                      60                  70 

                  Valor por ano____________________      105.000,00                              347.562,00          452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade          70        valor       452.562,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       2.442.940,00                            8.086.438,00       10.529.378,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 362 - Ensino Médio                             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0117 - Ensino Médio                                                 

                          ENSINO MÉDIO: a) - garantir a manutenção do ensino médio do município, possibilitando o atendimento de 

                          forma ampliada e  qualificada  em  todos os níveis da rede municipal de ensino. b) - adequar quadro de 

                          pessoal, incluindo a qualificação dos profissionais. c) - adequar espaço físico, adquirir materiais de 

                          consumno diversos. d)  -  adquirir  equipamentos  e  materiais  permanente.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2074 - Desenvolvimento do Ensino Modular                                                

            Descrição:        Desenvolver de forma  mais  intensa  a disseminação do ensino modular no município, visto as 

                              notórias vantagens que esse método de ensino propociona; demais atividades correlatas.       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                     105                                     345                 450  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

                                              EIXO: 22.22.02 - Aprender Ensinando 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano_______________             105                                     345                 450 

                  Valor por ano____________________       66.852,00                              221.290,00          288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         450        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2075 - Manutenção do Ensino Médio                                                       

            Descrição:        Garantir projetos e ações que viabilizem a manutenção do ensino médio no município atendendo 

                              as necessidades desses  alunos  matriculados  na rede municipal de ensino; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                     105                                     345                 450 

 

                  Quantidade por ano_______________             105                                     345                 450 

                  Valor por ano____________________       68.250,00                              225.914,00          294.164,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         450        valor       294.164,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         135.102,00                              447.204,00          582.306,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 363 - Ensino Profissional                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0129 - Educação Profissionalizante                                  

                          EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE: a)  garantir  ações e projetos que viabilizem a implementação da educação 

                          profissionalizante no município;  b) garantir a aquisição de materiais de consumo destinados a atender 

                          esses projetos; c)  promover a realização de cursos técnicos profissionalizantes; d) outras atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2076 - Manutenção do Ensino Profissionalizante                                          

            Descrição:        Garantir e assegurar a manutenção do ensino profissionalizante no município, capacitação dos 

                              alunos e possibilitando  a  inclusão  destes  no  mercado de trabalho; adquirir materiais de 

                              consumo destinados a  atender  as  necessidades  desses  projetos; promover a implantação de 

                              cursos técnicos profissionalizantes; outras atividades correlatas                            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                      55                                     195                 250 

 

                  Quantidade por ano_______________              55                                     195                 250  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

                                              EIXO: 22.22.02 - Aprender Ensinando 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano____________________       68.250,00                              225.914,00          294.164,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         250        valor       294.164,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          68.250,00                              225.914,00          294.164,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       3.497.690,00                           11.577.783,00       15.075.473,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       3.497.690,00                           11.577.783,00       15.075.473,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                       ÓRGÃO: 23 - Fundeb 

                                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.23 - Fundeb 

                                              EIXO: 23.23.02 - Aprender Ensinando 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 12 - Educação                                 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 361 - Ensino Fundamental                       

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0124 - Fundeb: Ensino Fundamental                                   

                          ENSINO FUNDAMENTAL: a)  -  garantir  a  manutenção  do  ensino  fundamental  e  básico  no  município, 

                          possibilitando o atendimento  de  forma ampliada e qualificada em todos os níveis da rede municipal de 

                          ensino. b) -  adequar  quadro  de  pessoal,  incluindo  a qualificação dos profissionais. c) - adequar 

                          espaço físico, adquirir  materiais  de  consumo  diversos.  d)  -  adquirir  equipamentos  e materiais 

                          permanente. e) - demais atividades correlatas.                                                         

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1038 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares                            

            Descrição:        Garantir a construção,   reforma  e/ou  ampliação  de  escolas  municipais  no  decorrer  do 

                              quadriênio, melhorar a  qualificação  do  atendimento, montar parques de lazer nas escolas e 

                              promover demais adequações  do  espaço  físico  objetivando  melhorar  a qualidade do ensino 

                              municipal; demais atividadescorrelatas.                                                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       60.000,00                              198.607,00          258.607,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       258.607,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1039 - Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas                                   

            Descrição:        Construir, reformar e/ou ampliar quadras poliesportivas nas escolas do município objetivando 

                              incentivar a prática de esportes e viabilizar a ministração da disciplina educação física de 

                              forma prática.                                                                               

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       60.000,00                              198.607,00          258.607,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       258.607,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1040 - Construção e Aparelhamento de Unidades Escolares                                  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                       ÓRGÃO: 23 - Fundeb 

                                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.23 - Fundeb 

                                              EIXO: 23.23.02 - Aprender Ensinando 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Visa assegurar projetos que viabilizem a construção e aparelhamento de unidades escolares no 

                              município de Nova  Ipixuna,  para  consecução  desse  objetivo  o  município  poderá  firmar 

                              parcerias com as esferas de governo, bem como com a iniciativa privada.                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      367.500,00                            1.216.470,00        1.583.970,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.583.970,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2077 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Administrativo - 40%           

            Descrição:        Garantir a manutenção  do sistema de ensino fundamental apoio administrativo, cujas despesas 

                              estão estabelecidas no artigo 71 da Lei 9.424/1998, objetivar a qualificação e ampliação dos 

                              atendimentos, beneficiando toda  a  rede  municipal  de  ensino fundamental e básico; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________    3.937.500,00                           13.033.616,00       16.971.116,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor    16.971.116,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2078 - Remuneração dos Profissionais do Magistério e Suporte Pedagógico / 60%           

            Descrição:        Garantir a remuneração do pessoal do ensino fundamental e básico, especificamente garantir o 

                              ordenamento em conformidade  ao  artigo  70  da  Lei 9.424/1998, no que toca a valorização e 

                              remuneração dos servidores,  profissionais  do  Magistério,  beneficiando  os alunos da rede 

                              municipal d ensino fundamental; demais atividades correlatas.                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________    7.699.823,00                           25.487.376,00       33.187.199,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor    33.187.199,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                      12.124.823,00                           40.134.676,00       52.259.499,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                       ÓRGÃO: 23 - Fundeb 

                                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.23 - Fundeb 

                                              EIXO: 23.23.02 - Aprender Ensinando 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0135 - Transporte Escolar                                           

                          TRANSPORTE ESCOLAR: executar,  na  forma da legislação, projetos relacionados ao transporte escolar no 

                          município de Nova  Ipixuna, visando melhorar as consições de transporte de alunos da rede municipal de 

                          ensino.                                                                                                

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1041 - Aquisição de Transporte Escolar - Ensino Fundamental - 40%                       

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a atender ao programa de apoio ao transporte 

                              escolar do município,através   de  recursos  assegurados  pelo  Fundeb,  visando  aumento  a 

                              qualidade do serviço prestado ao alunado.                                                    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       2                                       6                   8 

 

                  Quantidade por ano_______________               2                                       6                   8 

                  Valor por ano____________________      321.000,00                            1.062.549,00        1.383.549,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           8        valor     1.383.549,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2079 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - 40%                     

            Descrição:        Assegurar, com recursos  do  Fundeb, a manutenção do transporte escolar que atende o alunado 

                              da rede municipal de ensino; demais atividades correlatas.                                   

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      895.658,00                            2.964.740,00        3.860.398,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.860.398,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       1.216.658,00                            4.027.289,00        5.243.947,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 365 - Educação Infantil                        

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0121 - Fundeb: Educação Infantil                                    

                          Educação Infantil: a)  garantir  a  manutenção permanente das ações voltadas para o desenvolvimento do 

                          ensino infantil municipal.  b)  -  buscar  qualificar profissionais objetivando ampliar o atendimento,  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                       ÓRGÃO: 23 - Fundeb 

                                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.23 - Fundeb 

                                              EIXO: 23.23.02 - Aprender Ensinando 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          universilizando e verticalizando o ensino como um todo. c) - demais atividades correlatas.             

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1042 - Construção e Aparelhamento de Creches                                            

            Descrição:        Garantir a contrução e aprelhamento de creches para atender as necessidades das crianças com 

                              idade infantil, mobiliar  e  aparelhar  as unidades de creches constrídas; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      315.000,00                            1.042.688,00        1.357.688,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.357.688,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1043 - Reforma e Ampliação de Creches                                                   

            Descrição:        Assegurar projetos e  ações  que  viabilizem  a reforma e ampliação de creches, com vistas a 

                              atender as necessidades de crianças com idade infantil.                                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      157.500,00                              521.343,00          678.843,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.843,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2080 - Manutenção do Ensino Infantil - 60%                                              

            Descrição:        Garantir o atendimento  ao  alunado  de  creches  e  pré escola,  em  torno  de  300  alunos 

                              anualmente, buscar qualificar  o  processo  da  educação  infantil,  com adequação do espaço 

                              físico e capacitação  de professores de modo a possibilitar a melhora no ensino, bem como, a 

                              ampliação do atendimento do mesmo; demais atividades correlatas.                             

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                     300                                     900               1.200 

 

                  Quantidade por ano_______________             300                                     900               1.200 

                  Valor por ano____________________      215.250,00                              712.503,00          927.753,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade       1.200        valor       927.753,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                       ÓRGÃO: 23 - Fundeb 

                                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.23 - Fundeb 

                                              EIXO: 23.23.02 - Aprender Ensinando 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2081 - Manutenção do Ensino Infantil - 40%                                              

            Descrição:        Garantir o atendimento  ao  alunado  de  creches  e  pré escola,  em  torno  de  300  alunos 

                              anualmente, buscar qualificar  o  processo  da  educação  infantil,  com adequação do espaço 

                              físico e capacitação  de professores de modo a possibilitar a melhora no ensino, bem como, a 

                              ampliação do atendimento do mesmo; demais atividades correlatas.                             

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                     300                                     900               1.200 

 

                  Quantidade por ano_______________             300                                     900               1.200 

                  Valor por ano____________________      168.000,00                              556.101,00          724.101,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade       1.200        valor       724.101,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         855.750,00                            2.832.635,00        3.688.385,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0142 - Fundeb: EJA                                                  

                          MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO   DE  JOVENS  E  ADULTOS:  a)  garantir  ações  e  projetos  que  viabilizem  a 

                          implementação da educação  de  jovens  e adultos no município; b) garantir a aquisição de materiais de 

                          consumo destinados a  atender  esses  projetos;  c)  promover  a  realização  de  cursos  de formação, 

                          capacitação e especialização  de  profissionais  que atuam com alunos atendidos por esses projetos; d) 

                          outras atividades correlatas.                                                                          

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2082 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA                                 

            Descrição:        Garantir a plena  execução  da  educação  de  jovens  e  adultos  -  EJA,  conforme recursos 

                              disponíveis do Fundeb e suas especificações; demais atividades correlatas.                   

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                     100                                     300                 400 

 

                  Quantidade por ano_______________             100                                     300                 400 

                  Valor por ano____________________       89.250,00                              295.428,00          384.678,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         400        valor       384.678,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          89.250,00                              295.428,00          384.678,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                       ÓRGÃO: 23 - Fundeb 

                                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.23 - Fundeb 

                                              EIXO: 23.23.02 - Aprender Ensinando 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 367 - Educação Especial                        

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0130 - Fundeb: Educação Especial                                    

                          EDUCAÇÃO ESPECIAL/FUNDEB: a)  garantir  ações  e  projetos  que viabilizem a implementação da educação 

                          especial no município;  b)  garantir  a  aquisição  de materiais de consumo destinados a atender esses 

                          projetos; c) promover   a   realização   de  cursos  de  formação,  capacitação  e  especialização  de 

                          profissionais que atuam  com  alunos  atendidos  por  esses  projetos; d) adequar espaços físicos para 

                          atendimento desses alunos; e) outras atividades correlatas.                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2083 - Manutenção da Educação Especial                                                  

            Descrição:        Garantir e assegurar  a manutenção da educação especial no município atendendo o alunado com 

                              necessidades especiais, adquirir  materiais  de consumo destinados a atender as necessidades 

                              desses projetos, promover  adequação  de  espeço  físicos  para atendimento desses projetos; 

                              outras atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      168.000,00                              556.101,00          724.101,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       724.101,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         168.000,00                              556.101,00          724.101,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                      14.454.481,00                           47.846.129,00       62.300.610,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                      14.454.481,00                           47.846.129,00       62.300.610,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                                         EIXO: 24.24.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 08 - Assistência Social                       

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                          Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

                          das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1044 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de veículos destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de 

                              Assistência Social.                                                                          

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       50.000,00                              170.631,00          220.631,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       220.631,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          50.000,00                              170.631,00          220.631,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          50.000,00                              170.631,00          220.631,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          50.000,00                              170.631,00          220.631,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                                            EIXO: 24.24.06 - Desenvolvimento Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 08 - Assistência Social                       

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0128 - Desenvolvimento Social                                       

                          Desenvolvimento Social: a)  - garantir a manutenção do sistema de planejamento, coordenação, execução, 

                          avaliação e controle  social  das  ações  assistencias desenvolvidas pela unidade administrativa. b) - 

                          adequar espaço, quadro de pessoal, nos moldes da legislação. c) - estruturar a unidade, possibilitando 

                          a ampliação e  qualificação  do  atendimento  a  toda  comunidade  Ipixunense.  d) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1045 - Reforma e Ampliação do Centro de Referência em Assist. Social / CRAS             

            Descrição:        Garantir a reforma  e/ou  ampliação do prédio onde funciona o CRAS do município, assegurando 

                              assim o pleno funcionamento das atividades lá desenvolvidas.                                 

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      105.000,00                              347.562,00          452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2084 - Encargos com o Conselho Municipal de Assistencia Social                          

            Descrição:        Assegurar a manutenção  do  Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Ipixuna, por se 

                              tratar de entidade que fiscaliza os dispêndios com a essa função no município                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       80.000,00                              252.405,00          332.405,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       332.405,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2085 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social               

            Descrição:        Garantir a manutenção  permanente  das  ações  da  unidade  de  trabalho  e promoção social,  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 077        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                                            EIXO: 24.24.06 - Desenvolvimento Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              organização do quadro  de  funcionários da unidade, desenvolver ações e projetos que visem o 

                              trabalho no município, seja quantitativa ou gualitativamente, promover ações que tenham como 

                              alvo o social,  ou  seja,  que  visem  a  melhoria da qualidade de vida dos cidadãos; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      690.645,00                            2.308.901,00        2.999.546,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.999.546,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2122 - Prevenção e Combate ao COVID-19                                                  

            Descrição:        Ações socioassistenciais com  a  finalidade  de aumentar a capacidade de resposta no SUAS no 

                              atendimento a famílias  e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorente 

                              da COVID-19.                                                                                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       50.000,00                              150.000,00          200.000,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       200.000,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         925.645,00                            3.058.868,00        3.984.513,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente   

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0128 - Desenvolvimento Social                                       

                          Desenvolvimento Social: a)  - garantir a manutenção do sistema de planejamento, coordenação, execução, 

                          avaliação e controle  social  das  ações  assistencias desenvolvidas pela unidade administrativa. b) - 

                          adequar espaço, quadro de pessoal, nos moldes da legislação. c) - estruturar a unidade, possibilitando 

                          a ampliação e  qualificação  do  atendimento  a  toda  comunidade  Ipixunense.  d) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1047 - Reforma e Ampliação da Casa de Passagem                                           
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                                            EIXO: 24.24.06 - Desenvolvimento Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Visa garantir a reforma do prédio destinado a atender crianças e adolescentes em situação de 

                              risco atendidas pelo Conselho Tutelar.                                                       

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       53.482,00                              177.032,00          230.514,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       230.514,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2086 - Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos                

            Descrição:        Garantir a gestão  dos recursos oriundos do FNAS, conforme novo modelo de gestão implantado, 

                              visando o atendimento  de  crianças  e adolescentes de 0 a 17 anos, conforme necessidades do 

                              município                                                                                    

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      296.100,00                              980.127,00        1.276.227,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.276.227,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2097 - Manutenção da Casa de Passagem                                                   

            Descrição:        Visa garantir a  manutenção  do  espaço  utilizado para abrigar, temporariamente, crianças e 

                              adolescentes em situação de risco atendidas pelo Conselho Tutelar.                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       40.111,00                              132.774,00          172.885,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       172.885,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         389.693,00                            1.289.933,00        1.679.626,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 244 - Assistência Comunitária                  

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0128 - Desenvolvimento Social                                        
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                                            EIXO: 24.24.06 - Desenvolvimento Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          Desenvolvimento Social: a)  - garantir a manutenção do sistema de planejamento, coordenação, execução, 

                          avaliação e controle  social  das  ações  assistencias desenvolvidas pela unidade administrativa. b) - 

                          adequar espaço, quadro de pessoal, nos moldes da legislação. c) - estruturar a unidade, possibilitando 

                          a ampliação e  qualificação  do  atendimento  a  toda  comunidade  Ipixunense.  d) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1046 - Construção e Reforma do Prédio do CREAS                                          

            Descrição:        Garantir a implantação  do  CREAS  no  município,  seja com construção ou reforma de prédio, 

                              visando o pleno funcionamento de suas atividades.                                            

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       66.852,00                              221.290,00          288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2087 - Benefícios Eventuais                                                             

            Descrição:        Garantir a concessão  de  benefícios  eventuais à população carente do município, tais como: 

                              ajuda de custo,  urnas  funerárias,  cestas  básicas, entre outros, conforme necessidades do 

                              município assistidas por profissionais da Assistência Social.                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       66.852,00                              221.290,00          288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2088 - Manutenção do P.B.V. III - Equipes Volantes do CRAS                              

            Descrição:        Garantir a gestão  de  recursos  oriundos  do  FNAS  relativos  à manutenção do CRAS em suas 

                              atividades intinerantes em toda a extensão do município.                                     

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      106.964,00                              354.064,00          461.028,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                                            EIXO: 24.24.06 - Desenvolvimento Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2089 - Manutenção do Centro de Referência em Assistencia Social CRAS Emenda Impositiv   

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  CRAS,  visando  sua  conservação,  perfeita funcionalidade, local 

                              apropriado para as atividades de assitência social; demais atividades correlatas.            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       66.852,00                              221.290,00          288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2090 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD SUAS                                  

            Descrição:        Garantir a manutenção do programa bolsa família em suas necessidades, visando a concessão de 

                              bolsas, pelo Governo  Federal,  à  famílias  carentes  do  município, compreendendo todas as 

                              famílias que se enquadrem nas condições do programa; demais atividades correlatas.           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       66.852,00                              221.290,00          288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2091 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD PBF                                   

            Descrição:        Garantir a manutenção do programa bolsa família em suas necessidades, visando a concessão de 

                              bolsas, pelo Governo  Federal,  à  famílias  carentes  do  município, compreendendo todas as 

                              famílias que se enquadrem nas condições do programa; demais atividades correlatas.           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      141.750,00                              469.209,00          610.959,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       610.959,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                                            EIXO: 24.24.06 - Desenvolvimento Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2092 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS       

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  CREAS,  visando  sua  conservação, perfeita funcionalidade, local 

                              apropriado para as atividades de assitência social; demais atividades correlatas.            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       66.852,00                              221.290,00          288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2093 - Manutenção do Programa Bolsa Escola Municipal                                    

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  bolsa  escola, com a aconcessão de bolsas para famílias 

                              carentes do município, demais atividades correlatas.                                         

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       40.111,00                              132.774,00          172.885,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       172.885,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2112 - Encontro de Gestantes (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)                      

            Descrição:        Garantir o acompanhamento  e  assistência  à  gestantes carentes do município, inclusive com 

                              concessão de enxovais e outras necessidades.                                                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       27.300,00                               90.366,00          117.666,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       117.666,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2113 - Serviços de Atendimento em Família Acolhedora                                    

            Descrição:        Garantir a gestão  de recursos do serviço de família acolhedoura no município, conforme suas  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                                            EIXO: 24.24.06 - Desenvolvimento Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              necessidades.                                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       29.400,00                               97.317,00          126.717,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       126.717,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         679.785,00                            2.250.180,00        2.929.965,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       1.995.123,00                            6.598.981,00        8.594.104,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                       1.995.123,00                            6.598.981,00        8.594.104,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                      ÓRGÃO: 25 - Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente 

                             UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.25 - Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente 

                                            EIXO: 25.25.06 - Desenvolvimento Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 08 - Assistência Social                       

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0143 - Cuidado com a Criança e Adolescente                          

                          Cuidado com a  Criança  e  Adolescente:  a)  -  garantir  a  manutenção  do  sistema  de planejamento, 

                          coordenação, execução, avaliação  e  controle social das ações assistencias desenvolvidas pela unidade 

                          administrativa voltadas para  o  atendimento  da criança e adolescente. b) - adequar espaço, quadro de 

                          pessoal, nos moldes   da  legislação.  c)  -  estruturar  a  unidade,  possibilitando  a  ampliação  e 

                          qualificação do atendimento a toda comunidade Ipixunense. d) - demais atividades correlatas.           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2095 - Encargos com Conselho Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente - COMDAC        

            Descrição:        Garantir a manutenção do COMDAC, visando a proteção de crianças e adolescentes do município; 

                              outras atividades correlatas                                                                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       42.000,00                              139.025,00          181.025,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       181.025,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2096 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente 

            Descrição:        Garantir a manutenção  permanente das ações da unidade de proteção da criança e adolescente, 

                              promover ações que tenham como alvo garantir os direitos das crianças e adolescentes; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      133.705,00                              442.581,00          576.286,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       576.286,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         175.705,00                              581.606,00          757.311,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                      ÓRGÃO: 25 - Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente 

                             UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.25 - Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente 

                                            EIXO: 25.25.06 - Desenvolvimento Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente   

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0143 - Cuidado com a Criança e Adolescente                          

                          Cuidado com a  Criança  e  Adolescente:  a)  -  garantir  a  manutenção  do  sistema  de planejamento, 

                          coordenação, execução, avaliação  e  controle social das ações assistencias desenvolvidas pela unidade 

                          administrativa voltadas para  o  atendimento  da criança e adolescente. b) - adequar espaço, quadro de 

                          pessoal, nos moldes   da  legislação.  c)  -  estruturar  a  unidade,  possibilitando  a  ampliação  e 

                          qualificação do atendimento a toda comunidade Ipixunense. d) - demais atividades correlatas.           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2098 - Encargos com o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente                      

            Descrição:        Garantir a manutenção  do Conselho Tutelar, visando a proteção de crianças e adolescentes do 

                              município; outras atividades correlatas.                                                     

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       52.500,00                              173.781,00          226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2099 - Serviço de Acolhimento Institucional - Convênios                                 

            Descrição:        Garantir recursos destinados  a  manutenção  do  centro  de  acolhimento destinado a atender 

                              crianças e adolescentes em condições de risco; demais atividades correlatas.                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       26.741,00                               88.516,00          115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          79.241,00                              262.297,00          341.538,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         254.946,00                              843.903,00        1.098.849,00 

          ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                      ÓRGÃO: 25 - Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente 

                             UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.25 - Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente 

                                            EIXO: 25.25.06 - Desenvolvimento Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         254.946,00                              843.903,00        1.098.849,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                        EIXO: 26.26.07 - Preservar com Responsabilidade 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2100 - Encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA                       

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________        9.359,00                               30.979,00           40.338,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        40.338,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                           9.359,00                               30.979,00           40.338,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                           9.359,00                               30.979,00           40.338,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 18 - Gestão Ambiental                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                              
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                        EIXO: 26.26.07 - Preservar com Responsabilidade 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2101 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente                    

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       89.253,00                              295.437,00          384.690,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       384.690,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          89.253,00                              295.437,00          384.690,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1048 - Proteção da Fauna e Flora                                                        

            Descrição:        Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem garantir o processo de  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 088        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                        EIXO: 26.26.07 - Preservar com Responsabilidade 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              gestão ambiental, com  preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de 

                              reflorestamentos, implantação de unidade de produção de mudas e sementes.                    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       32.550,00                              107.743,00          140.293,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       140.293,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1049 - Controle da Poluição                                                             

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       21.000,00                               69.512,00           90.512,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        90.512,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1050 - Pesquisa e Educação Ambiental                                                    

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                        EIXO: 26.26.07 - Preservar com Responsabilidade 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano____________________       26.741,00                               88.516,00          115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2102 - Manutenção de Unidades de Conservação, Parques e Bosques                         

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       24.067,00                               79.663,00          103.730,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       103.730,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         104.358,00                              345.434,00          449.792,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 542 - Controle Ambiental                       

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1051 - Aquisição de Máquinas e Veículos                                                 

            Descrição:        Garantir a aquisição  de veículos destinados a atender as necessidades da Fundo Municipal de 

                              Meio Ambiente.                                                                               

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                        EIXO: 26.26.07 - Preservar com Responsabilidade 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       31.500,00                              104.268,00          135.768,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       135.768,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1052 - Utilização de Recursos Naturais                                                  

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       26.741,00                               88.516,00          115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1053 - Elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico de Nova Ipixuna - ZEENI             

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       52.500,00                              173.781,00          226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1054 - Elaboração da Agenda 21 Local                                                    

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                        EIXO: 26.26.07 - Preservar com Responsabilidade 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       21.000,00                               69.512,00           90.512,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        90.512,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1055 - Gestão de Resíduos Sólidos - Construção de Aterro Sanitário                      

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       26.741,00                               88.521,00          115.262,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.262,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2103 - Utilização Sustentável dos Recursos Naturais                                     

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 092        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                        EIXO: 26.26.07 - Preservar com Responsabilidade 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       80.223,00                              265.548,00          345.771,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       345.771,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2104 - Manutenção da Gestão de Resíduos Sólidos                                         

            Descrição:        Garantir a manutenção e gestão de resíduos sólidos e a coleta seletiva de lixo no município. 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________        9.359,00                               30.979,00           40.338,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        40.338,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         248.064,00                              821.125,00        1.069.189,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0144 - Preservação do Meio Ambiente                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2105 - Ações Turísticas e Apoio ao Ecoturismo                                           

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       18.718,00                               61.960,00           80.678,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        80.678,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          18.718,00                               61.960,00           80.678,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                        EIXO: 26.26.07 - Preservar com Responsabilidade 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 543 - Recuperação de Áreas Degradadas          

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2106 - Manutenção de Áreas Degradadas                                                   

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       41.448,00                              137.200,00          178.648,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       178.648,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          41.448,00                              137.200,00          178.648,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 544 - Recursos Hídricos                        

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                        EIXO: 26.26.07 - Preservar com Responsabilidade 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1056 - Recuperação e Pres.de Recursos Hídricos  rios e lagos(Emendas Impositivas Art148 

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       53.482,00                              177.032,00          230.514,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       230.514,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          53.482,00                              177.032,00          230.514,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         555.323,00                            1.838.188,00        2.393.511,00 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         564.682,00                            1.869.167,00        2.433.849,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 27 - Fundo Municipal de Habitação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27.27 - Fundo Municipal de Habitação 

                                         EIXO: 27.27.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 16 - Habitação                                

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0118 - Habitação                                                    

                          a) implementar ações  e  projetos  para  construção  de  160  casas  populares,  destinadas  a moradia 

                          permanente, dotadas de   infra estrutura  urbana,  sanitária  e  demais  necessidades  básicas.  b)  a 

                          autoridade poderá desenvolver este programa em parceria com o governo estadual, federal e/ou quaisquer 

                          instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. c) Demais atividade correlatas.          

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2107 - Encargos com o Conselho Municipal de Habitação                                   

            Descrição:        Garantir o funcionamento   e  a  manutenção  do  Conselho  Municipal  de  Habitação;  demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       17.381,00                               57.534,00           74.915,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        74.915,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          17.381,00                               57.534,00           74.915,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 482 - Habitação Urbana                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0118 - Habitação                                                    

                          a) implementar ações  e  projetos  para  construção  de  160  casas  populares,  destinadas  a moradia 

                          permanente, dotadas de   infra estrutura  urbana,  sanitária  e  demais  necessidades  básicas.  b)  a 

                          autoridade poderá desenvolver este programa em parceria com o governo estadual, federal e/ou quaisquer 

                          instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. c) Demais atividade correlatas.          

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1020 - Construção de Casas Populares                                                    

            Descrição:        a)Promover ações e projetos que possibilitem a construção de 160 casas populares no decorrer 

                              do quadriêniio, compreendendo  a  40  cas  populares  ao  ano,  podendo  essas  ações  serem  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 27 - Fundo Municipal de Habitação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27.27 - Fundo Municipal de Habitação 

                                         EIXO: 27.27.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              desenvolvidas em parcerias  ou  não com orgão do governo federal e/ou estadual, instituições 

                              de qualquer natureza,  nacionais  e  internacionais.  b)Dotar o projeto de estrutura física, 

                              necessaria promovendo assim,  condições  de  melhores  de  vida  para  a população. c)Demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                      45                                     135                 180 

 

                  Quantidade por ano_______________              45                                     135                 180 

                  Valor por ano____________________      141.750,00                              469.209,00          610.959,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         180        valor       610.959,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1057 - Construção de Habitações Populares de Interesse Social                           

            Descrição:        a) implementar ações  e  projetos  para  construção de casas populares, destinadas a moradia 

                              permanente, dotadas de infra estrutura urbana, sanitária e demais necessidades básicas. b) a 

                              autoridade poderá desenvolver este programa em parceria com o governo estadual, federal e/ou 

                              quaisquer instituições públicas  e privadas, nacionais e internacionais. c) Demais atividade 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________      141.750,00                              469.209,00          610.959,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       610.959,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2108 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação                        

            Descrição:        Garantir ações e  recursos destinados a plena manutenção das atividades do Fundo em epígrafe 

                              em suas atividades.                                                                          

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       52.502,00                              173.787,00          226.289,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.289,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2109 - Melhoria das Condições de Habitabilidade                                          
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 27 - Fundo Municipal de Habitação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27.27 - Fundo Municipal de Habitação 

                                         EIXO: 27.27.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Garantir recursos para melhoria das condições de habitabilidade.                             

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       33.426,00                              110.644,00          144.070,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       144.070,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         369.428,00                            1.222.849,00        1.592.277,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano                 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0118 - Habitação                                                    

                          a) implementar ações  e  projetos  para  construção  de  160  casas  populares,  destinadas  a moradia 

                          permanente, dotadas de   infra estrutura  urbana,  sanitária  e  demais  necessidades  básicas.  b)  a 

                          autoridade poderá desenvolver este programa em parceria com o governo estadual, federal e/ou quaisquer 

                          instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. c) Demais atividade correlatas.          

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1058 - Saneamento Básico, Infraestr. e Equip. Urb. p/ Habitações Pop. de Inter. Social  

            Descrição:        Garantir recursos para  manutenção do sistema de Saneamento Básico, Infraestr. e Equip. Urb. 

                              p/ Habitações Pop. de Inter. Social.                                                         

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                                Quant. 2022                      Quant. 2023 a 2025        Quant. total 

                  Município                                       1                                       3                   4 

 

                  Quantidade por ano_______________               1                                       3                   4 

                  Valor por ano____________________       66.852,00                              221.291,00          288.143,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.143,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                          66.852,00                              221.291,00          288.143,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          TOTAL DO EIXO:                                Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         453.661,00                            1.501.674,00        1.955.335,00 

          ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 27 - Fundo Municipal de Habitação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27.27 - Fundo Municipal de Habitação 

                                         EIXO: 27.27.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                         453.661,00                            1.501.674,00        1.955.335,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 27 - Fundo Municipal de Habitação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27.27 - Fundo Municipal de Habitação 

                                         EIXO: 27.27.01 - Planejar, Executar e Avaliar 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     RESUMO POR EIXO:                                   Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

     Planejar, Executar e Avaliar                     12.053.834,00                           39.966.025,00       52.019.859,00 

     Aprender Ensinando                               18.879.117,00                           62.492.219,00       81.371.336,00 

     Viver com mais Saúde                             12.098.970,00                           39.862.143,00       51.961.113,00 

     Desenvolvimento Econômico                         8.549.879,00                           28.301.156,00       36.851.035,00 

     Cultura, Esporte e Lazer                            841.702,00                            2.786.140,00        3.627.842,00 

     Desenvolvimento Social                            2.346.869,00                            7.763.304,00       10.110.173,00 

     Preservar com Responsabilidade                      884.932,00                            2.929.233,00        3.814.165,00 

     Reserva de Contingência                             420.000,00                            1.390.252,00        1.810.252,00 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL GERAL__________________:                     Valor  2022                      Valor  2023 a 2025         Valor total 

                                                      56.075.303,00                          185.490.472,00      241.565.775,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 10 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.10 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0101 - Ação Legislativa                                             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Atividades Administrativas: a)  garantir  a  permanente  manutenção  do sistema de aprovação de leis e 

            projetos de leis,   planejamento  e  execucao  das  atividades  do  Poder  Legislativo,  compreendendo 

            desenvolvimentos das atividades  normais  no  exercicio, com indicativo de realizacao de pelo menos 12 

            sessões itinerantes, anualmente  nas  comunidades  rurais  do  municipio  de Nova Ipixuna. b) - Demais 

            atividades correlatas.                                                                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1001 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos destinados a atender as necessidades do Poder Legislativo 

                              Municipal de Nova Ipixuna PA.                                                                

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       75.464,00                                      249.795,00              325.259,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       325.259,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1002 - Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara                                          

            Descrição:        Garantir sempre que necessário, recursos que viabilizem a reforma e ampliação das intalações 

                              do prédio onde funciona a Câmara Municipal                                                   

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      106.964,00                                      354.064,00              461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2001 - Atividades do Legislativo                                                        

            Descrição:        Possibilitar ao cidadão  maior  clareza  das  ações  do Poder Legislativo através de sessões 

                              intinerantes, garantir a  manuten;ão dos benefícios sociais da sociade Nova Ipixunense e, ao 

                              mesmo tempo, manter  as atividades administrativas, inclusive de publicidade e de análise de 

                              projetos de leis  e  suas  respectivas  aprova;ões na Câmara Municipal de Vereadores de Nova 

                              Ipixuna, Estado do Pará.                                                                     

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.354.534,00                                    4.483.677,00            5.838.211,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 10 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.10 - Câmara Municipal de Nova Ipixuna 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     5.838.211,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2002 - Publicidade do Legislativo                                                       

            Descrição:        Garantir o processo  de  publicação  das  ações do Poder Legislativo, possibilitando o total 

                              entendimento por parte da sociedade.                                                         

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       67.623,00                                      223.840,00              291.463,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       291.463,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2003 - Manutenção do Controle Interno                                                   

            Descrição:        Visa garantir o   perfeito  funcionamento  das  atividades  do  Controle  Interno  do  Poder 

                              Legislativo; outras atividades correlatas                                                    

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       17.225,00                                       57.016,00               74.241,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        74.241,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.621.810,00                                    5.368.392,00            6.990.202,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.621.810,00                                    5.368.392,00            6.990.202,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                ÓRGÃO: 11 - Gabinete do Prefeito 

                                       UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.11 - Gabinete do Prefeito 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0103 - Administração Geral                                          

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

            desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

            possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

            exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

            programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2004 - Interação Governo Comunidade                                                     

            Descrição:        a) Garantir a  manutenção  do  processo  de  participação  da  sociedade  no  planejamento e 

                              ordenamento orçamentário, definição  de demanda em todos os níveis. b) Promover plenárias de 

                              representação social objetivando  a  análise  da  gestão  seja  através  de  movimento  pelo 

                              orçamento participativo, seja  através  de movimentos sociais organizados. c) Manter arquivo 

                              de memória dos  temas  levantados  e  aprovados. d) Implementar ações de comunicação social, 

                              iscrita e/ou por  meio  de  rádio  e  televisão,  objetivando fazer com que a sociedade tome 

                              conhecimento das ações do governo municipal. e) Demais atividades correlatas.                

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       40.000,00                                      132.405,00              172.405,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       172.405,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito                                               

            Descrição:        Garantir a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, demais atividades correlatas.  

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      787.500,00                                    2.606.724,00            3.394.224,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.394.224,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2006 - Publicidade do Executivo                                                         

            Descrição:        Publicar permanentemente as  ações  do  ponto de vista de planejamento, execução e avaliação 

                              das ações da  gestão  municipal,  condicionando  a  sociedade participar e conhecer de forma 

                              clara e objetiva como o governo desempenha suas atividades.                                  

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                ÓRGÃO: 11 - Gabinete do Prefeito 

                                       UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.11 - Gabinete do Prefeito 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________       50.000,00                                      165.506,00              215.506,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       215.506,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             877.500,00                                    2.904.635,00            3.782.135,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

            das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1003 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a  atender  as  necessidades  do Gabinete do 

                              Prefeito                                                                                     

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       99.000,00                                      327.701,00              426.701,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       426.701,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              99.000,00                                      327.701,00              426.701,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             976.500,00                                    3.232.336,00            4.208.836,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 12 - Sec. Mun. de Gestão Pública 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.12 - Sec. Mun. de Gestão Pública 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0103 - Administração Geral                                          

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

            desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

            possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

            exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

            programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2007 - Manutenção das Atividades da Semugep                                             

            Descrição:        MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA  SEMUGEP: garantir a manutenção das atividades da Sec. Mun. de 

                              Gestão Pública, tais  como  o  controle  de  recursos humanos, capacitações, planejamento de 

                              ações, concursos públicos, entre outras ações correlatas.                                    

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      106.964,00                                      354.064,00              461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2008 - Capacitação de Recursos Humanos                                                  

            Descrição:        CAPACITAÇÃO DE RECURSOS  HUMANOS:  garantir  a manutenção de ações voltadas para a formação, 

                              treinamento, capacitação e especialização de servidores públicos municipais.                 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                          70                                             240                     310 

 

                  Quantidade por ano___              70                                             240                     310 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         310        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2123 - Departamento de Segurança no Trânsito DSTRAN                                     

            Descrição:        Manutenção e desenvolvimento do Departamento Municipal de Trânsito.                          

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      157.500,00                                      521.343,00              678.843,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.843,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             316.964,00                                    1.049.188,00            1.366.152,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 12 - Sec. Mun. de Gestão Pública 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.12 - Sec. Mun. de Gestão Pública 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

            das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1004 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a  atender  as  necessidades  da  Secretaria 

                              Municipal de Gestão Pública                                                                  

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       50.000,00                                      165.506,00              215.506,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       215.506,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              50.000,00                                      165.506,00              215.506,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             366.964,00                                    1.214.694,00            1.581.658,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0103 - Administração Geral                                          

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

            desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

            possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

            exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

            programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2009 - Manutenção das Atividades da Semupof                                             

            Descrição:        Garantir a manutenção   permanente  das  ações  da  unidade  de  administração  e  finanças; 

                              organização do quadro  de  pessoal, arquivo, análise de contratos temporários e contratações 

                              nos moldes da legislação; demais atividades correlatas.                                      

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    2.100.000,00                                    6.951.262,00            9.051.262,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     9.051.262,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2010 - Contribuição ao PASEP                                                            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo  de  repasse das obrigações tributárias e contribuitivas 

                              relativas ao PASEP   sobre   demais   receitas   advindas   de   tributos  municipais  e  de 

                              transferências; demais atividades correlatas.                                                

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      210.000,00                                      695.126,00              905.126,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       905.126,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2011 - Contribuição Associativa - AMAT                                                  

            Descrição:        Garantir a manutenção  da  contribuição  para  a  Associação  dos  Municípios  do  Araguaia, 

                              Tocantins e Carajás (AMATCARAJÁS), da qual o município mantém vínculo associativo.           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       93.595,00                                      309.807,00              403.402,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       403.402,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2012 - Precatórios Judiciais                                                            

            Descrição:        Garantir recursos que  visem  atender  as  obrigatoriedades advindas da justiça, qual seja a 

                              quitação de sentenças judiciais; demais atividades correlatas.                               

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2013 - Contribuições a Consórcios Públicos - COMPART                                    

            Descrição:        Garantir a manutenção da contribuição para o Consórcio do Municípios Paraenses Alagados pelo 

                              Rio Tocantins (COMPART), da qual o município mantém vínculo associativo.                     

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       53.482,00                                      177.032,00              230.514,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       230.514,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2014 - Contribuição Associativa - FAMEP                                                 

            Descrição:        Garantir a manutenção  da  contribuição  para  a  Federação das Associações de Municípios do 

                              Estado do Pará (FAMEP), da qual o município mantém vínculo associativo.                      

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       26.741,00                                       88.516,00              115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2015 - Contribuição Associativa - CNM                                                   

            Descrição:        Garantir a manutenção  da  contribuição  para Confederação Nacional dos Municípios (CNM), da 

                              qual o município mantém vínculo associativo.                                                 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       20.055,00                                       66.386,00               86.441,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        86.441,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2017 - Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida                                   

            Descrição:        Garantir o processo  de  amortização  da  dívida  pactual  com  Previdência Social, e outros 

                              orgãos, de modo  a  possibilitar a permanência do município no processo de adimplemento para 

                              efeito de convênios e parcerias em todos niveis; demais atividades correlatas.               

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      210.000,00                                      695.126,00              905.126,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       905.126,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           2.818.873,00                                    9.330.817,00           12.149.690,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0105 - Controle Interno                                             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Controle Interno: garantir  a  permanente  manutenção das atividades da Unidade de controle interno do 

            municipio, compreendendo o  processo  de informação orçamentária, financeira, patrimonial, de pesquisa 

            de preços, contratos  administrativos  para  aquisição  de  materiais  e  serviços, acompanhamento dos 

            processos licitatórios, publicações,  cumprimento  de  prazos  para  entrega de documentos contábeis e 

            administrativos nos órgaos competentes. Demais atividades correlatas.                                  

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2016 - Manutenção das atividades do Controle Interno                                    

            Descrição:        Fazer funcionar com  eficiência  e  eficácia as atividades de controle interno do município, 

                              prevista no Artigo  74 da Constituição Federal de 1988 e Lei Municipal nº 232/2005, de 28 de 

                              fevereiro de 2005.                                                                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       42.000,00                                      139.025,00              181.025,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       181.025,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              42.000,00                                      139.025,00              181.025,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           2.860.873,00                                    9.469.842,00           12.330.715,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.13 - Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0099 - Reserva de Contingência                                                                              

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 9999 - Reserva de Contingência                                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            RESERVA DE CONTINGÊNCIA:  Garantir  a  disponibilidade de recursos, no percentual mínimo de 1% (um por 

            cento) da receita  corrente  líquida, destinados exclusivamente a cobertura de passivos contingentes e 

            demais riscos fiscais imprevistos nos moldes da legislação fiscal em vigor.                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 9001 - Reserva de Contingência                                                          

            Descrição:        Garantir a disponibilidade de recursos, no percentual mínimo de 1% (um por cento) da receita 

                              corrente líquida, destinados  exclusivamente  a  cobertura de passivos contingentes e demais 

                              riscos fiscais imprevistos nos moldes da legislação fiscal em vigor.                         

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      420.000,00                                    1.390.252,00            1.810.252,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.810.252,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             420.000,00                                    1.390.252,00            1.810.252,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             420.000,00                                    1.390.252,00            1.810.252,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0103 - Administração Geral                                          

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

            desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

            possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

            exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

            programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1005 - Aquisição de Imóveis e Desapropriações                                           

            Descrição:        Visa garantir a  aquisição de bens imóveis e desapropriação de áreas, atendendo a legislação 

                              pertinente para tal,  que  sejam  de  legítimo  interesse  da  Administraão  Pública; demais 

                              atividades correlatas                                                                        

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      237.573,00                                      786.395,00            1.023.968,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.023.968,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2018 - Manutenção das Atividades da Semosp                                              

            Descrição:        Garantir a permanente  manutenção  das  atividades  administrativas  da  unidade  de obras e 

                              serviços públicos, objetivando  possibilitar o suporte técnico e logístico do ponto de vista 

                              da execução de obras e infraestrutura dos programas e ações das unidades gestoras do governo 

                              municipal; demais atividades correlatas.                                                     

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    2.100.000,00                                    6.951.262,00            9.051.262,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     9.051.262,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2022 - Manutenção da Fábrica de Bloquetes                                               

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo de fabricação de bloquetes, manilhas, caixa de concreto, 

                              dentre outros; promover,  por  meio  de  legislação  especifica  e  nos moldes da legislação 

                              vigente, a terceirização  da  produção de bloquetes, buscando garantir a empregabilidade e a 

                              produtividade permanente, para  atender  as necessidades do município e interessados; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 013        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      157.500,00                                      521.343,00              678.843,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.843,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           2.495.073,00                                    8.259.000,00           10.754.073,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

            das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1007 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição de veículos destinados a atender as necessidades da SEMOSP              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       64.971,00                                      249.795,00              314.766,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       314.766,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              64.971,00                                      249.795,00              314.766,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0106 - Serviços Urbanos                                             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Promover a implementação  de  projetos  e  ações  voltadas  para o desenvolvimento econômico e social, 

            condicionando o melhoramento  da  infraestrutura  urbana  do  município, promovendo o embelezamento da 

            cidade com arborização;  promover  a  sinalização  de  ruas  e  prédios públicos e populares. Promover 

            campanhas de concientização. Demais atividades correlatas.                                             

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2019 - Manutenção dos Serviços Urbanos                                                  

            Descrição:        Garantir a contínua  manutenção  dos serviços urbanos em Nova Ipixuna, visando a melhoria do 

                              bem estar dos seus munícipes.                                                                

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 014        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      535.500,00                                    1.772.571,00            2.308.071,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.308.071,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             535.500,00                                    1.772.571,00            2.308.071,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0108 - Urbanismo                                                    

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Urbanismo: Promover o  sistema  de arborização do município, implantação de parques, jardins públicos, 

            desenvolver atividades de  ornamentação  de  praças, parques e jardins, podendo ser através de eventos 

            promocionais, com compensação financeira a título de premiação. Demais atividades correlatas.          

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1008 - Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins                            

            Descrição:        Construir e/ou recuperar  praças,  parques e jardins em locais adequados da cidade e da zona 

                              rural, tendo em vista a estética e o lazer dos moradores; demais atividades correlatas       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      630.000,00                                    2.085.378,00            2.715.378,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.715.378,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1009 - Construção e Recuperação de Próprios Públicos                                    

            Descrição:        Garantir a construção  e/ou  recuperação de próprios públicos que venham a atender a demanda 

                              da Administração Municipal,  podendo,  para tal, firmar junto ás esferas de governo bem como 

                              com a iniciativa privada; demais atividades correlatas.                                      

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      126.000,00                                      417.075,00              543.075,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       543.075,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1010 - Pavimentação, Recuperação e Urbanização de Ruas e Avenidas                       

            Descrição:        Visa garantir com recursos próprios ou em parceria com as esferas de governo, a pavimentação 

                              e recuperação de vias e logradouros públicos; outras atividades correlatas.                   



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 015        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      751.166,00                                    2.486.452,00            3.237.618,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.237.618,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1059 - Construção de Galerias Fluviais                                                  

            Descrição:        Visa garantir a  construção de galerias fluviais no município para melhorar a infraestrutura 

                              urbana.                                                                                      

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.612.166,00                                    5.336.467,00            6.948.633,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0115 - Energia Elétrica                                             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Energia Elétrica: a)  -  garantir  a manutenção permanente do sistema elétrico urbano. implantar ações 

            que possibilitem a ampliação do sistema elétrico no centro urbano. b) - Implantar ações e projetos que 

            possibilitem a implantação  do sistema na zona rural do Município. c) - a autoridade competente poderá 

            desenvolver as atividades deste programa em parcerias com órgaos do Governo estadual, federal e outras 

            instituições nacionais e/ou internacionais. d) - outras atividades correlatas.                         

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1013 - Ampliação de Redes e Sistemas de Eletrificação                                   

            Descrição:        Ampliar o sistema  elétrico  na  zona  urbana  e  rural  já existente; garantir a manutenção 

                              permanente do sistema elétrico já existente; demais atividades correlatas.                   

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.302,00              288.154,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.154,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2020 - Manutenção da Iluminação Pública                                                  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 016        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Visa garantir com  recursos  próprios  e  da  Cosip,  a  perfeita  manutenção  do sistema de 

                              iluminação pública do município.                                                             

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      367.500,00                                    1.216.470,00            1.583.970,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.583.970,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             434.352,00                                    1.437.772,00            1.872.124,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0139 - Abastecimento de Água                                        

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Promover ações para equacionamento do problema de falta de água encanada em moradias das zonas rural e 

            urbana do município,  com  garatia  de  obras  de construção de sistemas de abastecimento de água, bem 

            como, sua manutenção.                                                                                  

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1011 - Construção de Sistemas de Abastecimento de Água                                  

            Descrição:        Visa assegurar a  construção  de  sistemas  de  abastecimento  de  água no município de Nova 

                              Ipixuna, garantindo assim,  o  serviço  de  distribuição  de  água  nos  locais  onde  serão 

                              instalados; demais atividades correlatas.                                                    

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      325.500,00                                    1.077.444,00            1.402.944,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.402.944,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2021 - Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água                                  

            Descrição:        Visa assegurar a  manutenção  contínua  e  necessária  do  sistema  de abastecimento de água 

                              existente no município  de  Nova  Ipixuna,  garantindo  assim,  o  perfeito funcionamento do 

                              serviço de distribuição  de  água  nos  locais  onde  estão  instalados;  demais  atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 017        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             430.500,00                                    1.425.006,00            1.855.506,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           5.572.562,00                                   18.480.611,00           24.053.173,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0003 - Viver com mais Saúde                                                                                 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0127 - Saneamento                                                   

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Saneamento Urbano e  Rural: a) - garantir a implementação de ações e projetos voltadas para o processo 

            de saneamento pluvial  e  de  esgoto,  condicionando  a  melhores  condições de vida a população. b) - 

            desenvolver campanhas educativas  sobre  a  coleta  seletiva  de  lixo,  a  correta embalagem de lixos 

            evitando ploriferação de  doenças  altamente  contagiosas  no município. c) - desenvolver ampliação do 

            sistema de aterro sanitário. d) - promover ações que objetivem garantir o fornecimento de água tratada 

            para o consumo humano. e) - demais atividades correlatas.                                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1012 - Saneamento Urbano e Rural                                                        

            Descrição:        a)Implantar e manter  o  sistema  de  fornecimento  de  água  tratada para o consumo humano. 

                              b)Implementar ações que  objetivem  a  coleta  seletiva  de  lixo, embalagem de lixo de alta 

                              periculosidade. c)Desenvolver ações  e  projetos  de  drenagem de água pluviais, tratamento, 

                              escoamento de esgotos.  d)Promover  o  combate  ao  sistema  de  fossa filtrante no subsolo. 

                              e)Desenvolver campanhas educativas  sobre  saneamento  básico;  implantar  aterro sanitário. 

                              f)Demais atividades correlatas.                                                              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      840.000,00                                    2.780.505,00            3.620.505,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.620.505,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             840.000,00                                    2.780.505,00            3.620.505,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             840.000,00                                    2.780.505,00            3.620.505,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 019        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0004 - Desenvolvimento Econômico                                                                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0107 - Transporte                                                   

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Transporte: Implantar ações  e projetos que objetivem a manutenção permanente do sistema de transporte 

            público do municipio  de  Nova  Ipixuna.  A  autoridade poderá manter o sistema através de aquisição e 

            manutenção própria e/ou  através  do  sistema  de  locação por pessoas físicas e/ou jurídicas, levando 

            sempre em consideração  a  economicidade,  eficiência  e  eficácia  na  Administração  Pública. Demais 

            atividades correlatas.                                                                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1014 - Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais                          

            Descrição:        Promover ações e  projetos  que garantam a construção e/ou recuperação de estradas, ramais e 

                              vicinais, o que  facilitará o transporte de passageiros e a escoação de produtos oriundos da 

                              zona rural; demais atividades correlatas.                                                    

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.260.000,00                                    4.170.757,00            5.430.757,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     5.430.757,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1015 - Aquisição de Máquinas Pesadas e Equipamentos                                     

            Descrição:        Garantir a aquisição  de maquinário pesado e equipamento que venha a atender as necessidades 

                              da municipalidade referente  ao  setor  de  transporte.  Para  a consecução desse objetivo o 

                              gestor municipal poderá  firmar  parcerias  com  o governo federal, estadual e da iniciativa 

                              privada; demais atividades correlatas.                                                       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      525.000,00                                    1.737.815,00            2.262.815,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.262.815,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1016 - Aquisição de Veículos de Transporte                                              

            Descrição:        Visa garantir a aquisição de veículos de transporte que atendam as necessidades da SEMOSP    

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       75.464,00                                      249.795,00              325.259,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       325.259,00  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 020        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.14 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1017 - Construção e Recuperação de Pontes                                               

            Descrição:        Visa garantir recursos   que  viabilizem  a  construção  de  pontes  e  recuperação  das  já 

                              existentes, permitindo assim o contínuo acesso de veículos e de pessoas                      

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           5                                              15                      20 

 

                  Quantidade por ano___               5                                              15                      20 

                  Valor por ano________    1.050.000,00                                    3.475.631,00            4.525.631,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade          20        valor     4.525.631,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2023 - Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais                           

            Descrição:        Garantir a manutenção  e  conservação  de  pontes  e estradas vicinais do município, visando 

                              manter sua trafegabilidade, bem como a escoação de produção.                                 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           5                                              15                      20 

 

                  Quantidade por ano___               5                                              15                      20 

                  Valor por ano________    1.050.000,00                                    3.475.631,00            4.525.631,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade          20        valor     4.525.631,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2024 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos de Transporte                    

            Descrição:        Visa garantir recursos que possibilitem a manutenção e conservação de máquinas e veículos de 

                              transporte que atendem as necessidades da municipalidade; outras atividades correlatas.      

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.575.000,00                                    5.213.446,00            6.788.446,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     6.788.446,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           5.535.464,00                                   18.323.075,00           23.858.539,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           5.535.464,00                                   18.323.075,00           23.858.539,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 021        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0103 - Administração Geral                                          

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

            desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

            possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

            exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

            programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2025 - Manutenção das Atividades da Semude                                              

            Descrição:        a)Garantir a permanente  manutenção  do  processo  de  desenvolvimento  econômico através da 

                              unidade administrativa. b)Objetivar  a  implantação  de  ações e projetos que possibilitem o 

                              atendimento de forma  ampliada e qualificada, sendo essas ações voltadas para a coordenação, 

                              execução e avaliação  de resultos em todos os níveis, objetivando a consecução dos objetivos 

                              dos programas de  produção  e  comercialização  vegetal,  produção e comercialização animal, 

                              produção e comercialozação  industrial,  comércio  e  serviços  e  ordenamento  territorial. 

                              c)Enquanto unidade de desenvolvimento econômico, interagir com demais unidades orçamentárias 

                              objetivando o melhoramento do atendimento. d)Demais atividades correlatas.                   

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.050.000,00                                    3.475.631,00            4.525.631,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     4.525.631,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.050.000,00                                    3.475.631,00            4.525.631,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0109 - Extensão Rural                                               

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            a) garantir a  construção  e  recuperação  de  estradas  vicinais  do  município,  o  que facilitará o 

            transporte e a  escoação  de  produtos  da  zona rural; b) para a execução deste objetivo a autoridade 

            competente poderá firmar parcerias com as esferas de governo; c) demais atividades correlatas.         

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1021 - Construção e Recuperação de Estradas Vicinais                                    

            Descrição:        Garantir a construção  e  recuperação  de  estradas vicinais do município, com o objetivo de 

                              facilitar o transporte  e  a  escoação  de  produtos  da  zona  rural; para a execução deste 

                              objetivo a autoridade  competente  poderá firmar parcerias com as esferas de governo; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0114 - Ordenamento Territorial                                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ordenamento Territorial: a)  -  promover  o  processo  de  recadastramento  geral,  tendo  em  vista a 

            necessidade de fiscalização  da  execução  de  obras, loteamentos urbanos. b) - estruturação de espaço 

            físico, adequar quadro  de  pessoal,  adquirir  material  permanente  diversos  objetivando garantir a 

            manutenção de um  sistema complexo de coleta de dados relacionados ao ordenamento territorial urbano e 

            rural do Muncípio de Nova Ipixuna. c) - cadastrar os titulares de imóvel urbano e rural. d) promover o 

            sistema de pesquisa  e  estatística, buscando subsidiar o aumento da arrecadação tributária municipal. 

            e) - demais atividades correlatas.                                                                     

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2026 - Ordenamento Territorial                                                          

            Descrição:        a)Implantar um sistema  informatizado  de  coleta de dados de titulares de imóveis urbanos e 

                              rurais. b)Promover a   identificação   de   atividades   rurais   e  urbanas.  c)Identificar 

                              potencialidades e fragilidades.  d)Promover  a  implantação de um sistema de cadastramento e 

                              recadrastamento social e  econômico.  e)garantir  o  processo  de  pesquisa  e  estatísticas 

                              objetivando ampliar os   atendimentos   nas   atividades  de  ponta  como  saúde,  educação, 

                              assistência social e  demais  atividades  de  ponta.  f)  Garantir a ampliação do sistema de 

                              arrecadação tributária municipal. g)Demais atividades correlatas.                            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       40.111,00                                      132.774,00              172.885,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       172.885,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              40.111,00                                      132.774,00              172.885,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.142.611,00                                    3.782.186,00            4.924.797,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 023        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0004 - Desenvolvimento Econômico                                                                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0110 - Indústria                                                    

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            PRODUÇÃO INDUSTRIAL: a)  - implantar projetos e ações voltados para o desenvolvimento da indústria, em 

            todos os níveis:  Madeireira,  Moveleira,  Artefatos  de  Barro  e  Argila, Derivados de Leite, dentre 

            outros, buscando garantir  o  processo  de sustentabilidade do desenvolvimento econômico do Municipio, 

            sobre tudo na garantia de emprego a de renda. b) - a autoridade poderá desenvolver as atividades deste 

            programa em parcerias com órgãos do Governo Federal e Estadual e ainda, através de acordos e convênios 

            com instituições com  e  sem  fins  lucrativos  nacionais  e  internacionais.  c)  - demais atividades 

            correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1022 - Incentivo a Implantação de Pequena e Média Indústria                             

            Descrição:        Implementar ações e  projetos  que  busquem  promover  a implementação de pequenas e médidas 

                              empresas que tenham   a   insdústria  como  atividade  principal;  promover  subsídios  para 

                              potencialização a produção  de derivados do leite; promover pesquisas de mercado objetivando 

                              identificar potencialidades e  fragilidades  do  mercado  local,  podendo  essas ações serem 

                              desenvolvidas em parcerias  com  órgãos  do  Governo  Estadual,  Federal  e  instituições de 

                              qualquer natureza; demais atividades correlatas.                                             

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1023 - Promoção Industrial                                                              

            Descrição:        Implantar projetos e ações voltadas para o desenvolvimeneto da indústria em todos os níveis: 

                              madeira, movelaria, artefatos de barro e argila, derivados de leite, dentre outros; garantir 

                              o processo de  sustentabilidade  econômica  do  município sobretudo na garantia de emprego e 

                              renda; demais atividades correlatas.                                                         

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      420.000,00                                    1.390.252,00            1.810.252,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.810.252,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             472.500,00                                    1.564.033,00            2.036.533,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0004 - Desenvolvimento Econômico                                                                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0113 - Promoção Comercial                                           

        ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 024        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            PROMOÇÃO COMERCIAL: a) - promover o processo de potencialização comercial de produtos e serviços; b) - 

            implantar o sistema  de  financiamentos  para  sustentabilidade  do  processo de comercialização. c) - 

            formular pesquisa de  opinião  e  mercado. d) - desenvolver ações voltadas a identificação de ponto de 

            comercialização. e) - promover eventos relacionados ao marketing. f) - demais atividades correlatas.   

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2032 - Apoio a Pequena e Média Empresa                                                  

            Descrição:        Promover ações e projetos que icentivem as pequenas e médias empresas através da abertura de 

                              linhas de créditos  para  potencializar  a  comercialização; promover eventos de marketing e 

                              pesquisas de mercado  e identificação de consumidor em potencial; implantar sistema de feira 

                              livre; demais atividades correlatas.                                                         

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0004 - Desenvolvimento Econômico                                                                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0116 - Administração de Concessões                                  

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES: a) - implantar ações que possibilitem garantir a manutenção do sistema de 

            financiamento a microempreendedores,em  todos  os níveis, objetivando a geração do emprego e renda com 

            demonstração de resultados  de  crescimento  econômico.  b)  -  poderá desenvolver as atividades deste 

            programa por intermédio  de  instituições financeiras criadas especificamente para esta finalidade, da 

            iniciativa privada e/ou instituições públicas. c) - demais atividades correlatas.                      

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2033 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos                                        

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  sistema  de financiamento para micros empreendedores, na forma da 

                              lei objetivando ampliar  e  qualificar  o atendimento, de modo a potencializar o crescimento 

                              econômico e geração emprego e renda; demais atividades correlatas.                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 025        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0004 - Desenvolvimento Econômico                                                                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0140 - Desenvolvimento Econômico                                    

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Garantir a implementação  de  ações  que  visem  o  desenvolvimento econômico do município, tais como: 

            geração de empregos, capitação de recursos, incentivo às associações e cooperativas, expansão do setor 

            industrial, entre outras.                                                                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1018 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas                                    

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  máquinas  e  implementos agrícolas fundamentais para a execução de 

                              trabalhos no campo,  para  a consecução deste objetivo a autoridade competente poderá firmar 

                              parcerias com as  esferas  de  governo  e também com a iniciativa privada; outras atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      157.502,00                                      521.350,00              678.852,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.852,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1019 - Perfuração de Poços Artesianos,Escavação de Açudes,repressas(Emendas Impositivas 

            Descrição:        Garantir a perfuração de poços artesianos e escavação de açudes e represas para a criação de 

                              peixes.                                                                                      

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           5                                              15                      20 

 

                  Quantidade por ano___               5                                              15                      20 

                  Valor por ano________      525.000,00                                    1.737.815,00            2.262.815,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade          20        valor     2.262.815,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1061 - Construção do Campo de Experimento, Viveiros e Mudas                             

            Descrição:        Assegurar a construção de um campo de experimento de culturas tais como feijão, milho, arroz 

                              entre outras, e  posterior  distribuição  aos  pequenos  produtores rurais do município, e a 

                              contrução de viveiros; garantindo assim geração de emprego e renda.                          

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       61.950,00                                      205.060,00              267.010,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       267.010,00  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 026        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2027 - Manutenção do Mercado Municipal                                                  

            Descrição:        Garantir recursos que  viabilizem a contínua manutenção do mercado municipal, possibilitando 

                              higiene, conforto e  condições  sadias  para  a  comercialização  de mercadorias e produtos; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2028 - Manutenção da Feira do Produtor                                                  

            Descrição:        Garantir a manutenção  da  feira  do  produtor  existente  no município através de ações que 

                              aumentem a circulação  de  protudos;  melhorar as condições de higiêne e limpeza do local da 

                              feira; outras atividades correlatas.                                                         

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       94.500,00                                      312.806,00              407.306,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       407.306,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2029 - Apoio à Agricultura Familiar (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)               

            Descrição:        Viabilizar condições que  incentivem  a agricultura familiar no município gerando trabalho e 

                              renda para moradores  da  zona rural; garantir promoção de treinamentos e projetos de manejo 

                              de culturas, podendo   o   governo   municipal,   para  isso,  firmar  parcerias  com  órgão 

                              especializados como o sebrae; outras atividades correlatas.                                  

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      157.500,00                                      521.343,00              678.843,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.843,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2030 - Apoio ao Produtor Rural                                                          

            Descrição:        Assegurar suporte e  apoio  aos  produtores  rurais  do  município,  qual  seja  através  de 

                              treinamentos, transporte, projetos  de  manejo  de  culturas,  estradas  vicinais  e  outros 

                              projetos e ações  que  melhorem  o  trabalho  e  a vida do homem do campo; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                   
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.15 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2031 - Apoio à Agropecuária                                                             

            Descrição:        Assegurar projetos e  ações  que  incentivem  a  produção  agropecuária, setor importante na 

                              geração de renda  do  município;  promover  campanhas  de manejo, vacinação de animais, etc; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       73.500,00                                      243.293,00              316.793,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       316.793,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.241.804,00                                    4.110.519,00            5.352.323,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.871.804,00                                    6.195.895,00            8.067.699,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 16 - Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.16 - Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0007 - Preservar com Responsabilidade                                                                       

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

            ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

            implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

            agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

            conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

            materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

            correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2034 - Manutenção das Atividades da Semmat                                              

            Descrição:        Garantir a manutenção  permanente  das  atividades  administrativas  da unidade, objetivando 

                              assegurar o atendimento  de  forma ampliada e qualificada a toda população do município, com 

                              ações e projetos  relacionados  à  preservação  do  meio ambiente, bem como, relacionadas ao 

                              turismo eco turismo no município; demais atividades correlatas.                              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      320.250,00                                    1.060.066,00            1.380.316,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.380.316,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             320.250,00                                    1.060.066,00            1.380.316,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             320.250,00                                    1.060.066,00            1.380.316,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0005 - Cultura, Esporte e Lazer                                                                             

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0122 - Cultura                                                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            CULTURA E ARTE:  a) - promover o desenvolvimento da arte e cultura do Município, relacionadas a danças 

            folclóricas, carnavalescas, juninas.  b)  - potencializar a criatividade artística teatral, artesanal, 

            pintura de muros  e paredes, a arte escupida dentre outras. c) - promover o intercâmbio cultural entre 

            municípios. d) -  Promover  festivais  de  música,  arte.  e)  -  autoridade competente poderá, para a 

            consecução dos objetivos  deste  programa,  promover  competições de caráter premiativo,em parceria ou 

            nao. f) -  promover  o  desenvolvimento  da Escola de Música. g) - promover eventos relacionados com a 

            feira de ciência no município. h) - demais atividades correlatas.                                      

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2035 - Manutenção das Atividades da Semucel                                             

            Descrição:        Garantir a permanente  manutenção  das atividades administrativas da unidade orçamentaria em 

                              epígrafe, objetivando garantir   o   planejamento,  coordenação,  execução  e  avaliação  de 

                              resultados das açõe  e  projetos desenvolvidos pela mesma, relacionados a cultura, esporte e 

                              lazer no município; demais atividades correlatas.                                            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.004,00                                      347.576,00              452.580,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.580,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2036 - Apoio à Disseminação da Cultura Religiosa(Emendas Impositivas Art.148-A)         

            Descrição:        Assegurar apoio a  eventos  de  caráter religioso para todas as entidades, com o objetivo de 

                              divulgar e disseminar a cultura religiosa.                                                   

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2037 - Apoio a Eventos Municipais                                                       

            Descrição:        Garantir apoio financeiro  a  eventos  municipais em datas festivas que visem a diversão dos 

                              cidadãos, como o  aniversário  da  cidade,  vaquejadas,  rodeios,  motocross e rallys, entre 

                              outros.                                                                                      

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________       93.593,00                                      309.806,00              403.399,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       403.399,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2038 - Disseminação da Cultura Popular                                                  

            Descrição:        Promover ações e  projetos que objetivem garantir a manutenção do processo de realização das 

                              festividades carnavalescas, festas  juninas,  dentre outras; a autoridade competente poderá, 

                              através de incentivo  financeiro  e/ou  estrutura, contribuir com a promoção desses eventos; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       80.223,00                                      265.548,00              345.771,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       345.771,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2111 - Construção da casa de cultura - Centro Cultural                                  

            Descrição:        Construir a casa  de  cultura;  adquirir  equipamentos  e  materiais permanente destinados a 

                              mobiliar esse local,  bem  como  para  outras  atividades que objetivem a potencialização da 

                              cultura municipal; para consecução dos objetivos desta ação, a autoridade poderá desenvolver 

                              parcerias com órgãos do governo federal, estadual, instituições de qualquer narureza; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       73.500,00                                      243.293,00              316.793,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       316.793,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             419.172,00                                    1.387.513,00            1.806.685,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0005 - Cultura, Esporte e Lazer                                                                             

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0123 - Esporte e Lazer                                              

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            ESPORTE E LAZER:   a)   -   desenvolver  ações  e  projetos  que  potencializem  o  esporte  amador  e 

            semiprofissional, a prática  de  lazer,  em  todos  níveis  e  para todas as idades. b) - a autoridade 

            competente poderá adequar  espaço  físico,  quadro de pessoal, adquirir materiais de consumo diversos, 

            equipamentos e material  permanente  para  a  consecução  dos  objetivos  deste  programa. c) - demais 

            atividades correlatas.                                                                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1024 - Manutenção do Estádio Municipal                                                   
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Assegurar a reforma  e  ampliação  de  estádio  destinado  à  prática de futebol de campo no 

                              município; para consecução  desse  objetivo  a autoridade competente poderá firmar parcerias 

                              com as esferas de governo, bem como com a iniciativa privada; outras atividades correlatas.  

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      106.964,00                                      354.064,00              461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1026 - Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas                                   

            Descrição:        Garantir recursos que  visem  a  construção e reforma de quadras poliesportivas no município 

                              objetivando mantê las em condições de uso contínuo                                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           2                                               6                       8 

 

                  Quantidade por ano___               2                                               6                       8 

                  Valor por ano________      141.750,00                                      469.209,00              610.959,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           8        valor       610.959,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2039 - Apoio às Ativ. de Desporto Comunitário e Amador (Emendas Impositivas Art.148-A)  

            Descrição:        Garantir apoio às  atividades  do  desporto  comunitário  e  amador  no  município; adquirir 

                              materais esportivos e  outros  artigos  relacionados com a prática do esporte amador; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      106.964,00                                      354.064,00              461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2040 - Apoio a Manifestações Desportivas e Lazer                                        

            Descrição:        Promover eventos de  lazer  tais  como  "domingo  popular  de  lazer";  promover  passeios e 

                              escursões objetivando o  intercâmbio  cultural  e  recreativo  da  sociedade; adequar espaço 

                              físico e demais estruturas para a consecução dos objetivos deste programa; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 032        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.17 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             422.530,00                                    1.398.627,00            1.821.157,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             841.702,00                                    2.786.140,00            3.627.842,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                      ÓRGÃO: 18 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Educacional 

                             UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.18 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Educacional 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0002 - Aprender Ensinando                                                                                   

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

            execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

            competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

            órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

            físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais 

            permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública 

            municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2041 - Encargos com o Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE                   

            Descrição:        Visa assegurar a  manutenção  com  o  conselho  municipal  de  alimentação escolar que tem a 

                              finalidade de fiscalizar os recursos dispendiados com a merenda escolar no âmbito municipal; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       26.741,00                                       88.516,00              115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2042 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar e Nutrição - PNAE                  

            Descrição:        Garantir a manutenção  do programa de alimentação escolar para os alunos da rede municipa de 

                              ensino.                                                                                      

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                       3.950                                          11.850                  15.800 

 

                  Quantidade por ano___           3.950                                          11.850                  15.800 

                  Valor por ano________      766.500,00                                    2.537.210,00            3.303.710,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade      15.800        valor     3.303.710,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2043 - Manutenção das Atividades da Semuded                                             

            Descrição:        Garantir a permanente  manutenção  das atividades administrativas da unidade orçamentária em 

                              epígrafe, objetivando garantir   o   planejamento,  coordenação,  execução  e  avaliação  de 

                              resultados das ações  e  projetos  desenvolvidos  pela  mesma,  relacionados  a  educação do 

                              município; demais atividades correlatas                                                      

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 034        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                      ÓRGÃO: 18 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Educacional 

                             UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.18 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Educacional 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________      133.705,00                                      442.581,00              576.286,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       576.286,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             926.946,00                                    3.068.307,00            3.995.253,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             926.946,00                                    3.068.307,00            3.995.253,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 035        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 19 - Sec. Mun. de Desenv. da Saúde Pública 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19.19 - Sec. Mun. de Desenv. da Saúde Pública 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0003 - Viver com mais Saúde                                                                                 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0125 - Saúde: Gestão Administrativa                                 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Saúde: a) garantir  a  manuteção  do  processo  de  planejamento,  coordenação,  execução, avaliação e 

            controle das atividades  desenvolvidas com saúde pública municipal. b) - a autoridade competente, para 

            consecução dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com órgãos do governo 

            federal, estadual e  com  instituiçãos  de  qualquer  natureza.  c) - adequar espaço físico, quadro de 

            pessoal, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. d) - promover o 

            processo de publicação  das  ações  desenvolvidas  na  saúde pública municipal. e) - demais atividades 

            correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2044 - Manutenção das Atividades da Semudesp                                            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo  de  planejamento,  coordenação,  execução,  avaliação e 

                              controle das atividades  desenvolvidas  com  saúde  pública  municipal  e saneamento; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      133.705,00                                      442.581,00              576.286,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       576.286,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             133.705,00                                      442.581,00              576.286,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             133.705,00                                      442.581,00              576.286,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                        ÓRGÃO: 20 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Social 

                               UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.20 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0006 - Desenvolvimento Social                                                                               

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0128 - Desenvolvimento Social                                       

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Desenvolvimento Social: a)  - garantir a manutenção do sistema de planejamento, coordenação, execução, 

            avaliação e controle  social  das  ações  assistencias desenvolvidas pela unidade administrativa. b) - 

            adequar espaço, quadro de pessoal, nos moldes da legislação. c) - estruturar a unidade, possibilitando 

            a ampliação e  qualificação  do  atendimento  a  toda  comunidade  Ipixunense.  d) - demais atividades 

            correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2045 - Manutenção das Atividades da Semudeso                                            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  sistema  de  planejamento,  coordenação,  execução,  avaliação  e 

                              controle social das ações assistenciais desenvolvidas pela unidade administrativa.           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       96.800,00                                      320.420,00              417.220,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       417.220,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              96.800,00                                      320.420,00              417.220,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              96.800,00                                      320.420,00              417.220,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

            das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1027 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de veículos destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de 

                              Saúde.                                                                                       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       76.000,00                                      278.050,00              354.050,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       354.050,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              76.000,00                                      278.050,00              354.050,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              76.000,00                                      278.050,00              354.050,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0003 - Viver com mais Saúde                                                                                 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0125 - Saúde: Gestão Administrativa                                 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Saúde: a) garantir  a  manuteção  do  processo  de  planejamento,  coordenação,  execução, avaliação e 

            controle das atividades  desenvolvidas com saúde pública municipal. b) - a autoridade competente, para 

            consecução dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com órgãos do governo 

            federal, estadual e  com  instituiçãos  de  qualquer  natureza.  c) - adequar espaço físico, quadro de 

            pessoal, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. d) - promover o 

            processo de publicação  das  ações  desenvolvidas  na  saúde pública municipal. e) - demais atividades 

            correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1028 - Reforma e Ampliação do Prédio da Semudesp                                        

            Descrição:        Garantir a reforma e ampliação das intalações dp prédio onde funciona a Secretaria de Saúde, 

                              visando maior funcionalidade e conforto para os servidores; demais atividades correlatas.    

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2046 - Contribuições a Consórcios Públicos - CISAT                                      

            Descrição:        Visa garantir recursos  para  contribuição  ao  Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 

                              Araguaia e Tocantins, do qual o município de Nova Ipixuna faz parte.                         

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      441.000,00                                    1.459.764,00            1.900.764,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.900.764,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2047 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde                                        

            Descrição:        Assegurar a manutenção  do  Conselho  Municipal  de Saúde do Município em suas atividades de 

                              fiscalização dos gastos  dos  recursos  relacionados  ao sistema de saúde; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2048 - Manutenção das Ativ. do Fundo Mun. de Sa úde (Emendas Impositivas L.O. Art.148-A 

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo  de  planejamento,  coordenação,  execução,  avaliação e 

                              controle das atividades  desenvolvidas  com saúde pública municipal; promover a adequação da 

                              legislação vigente, do  quadro  de  pessoal, bem como,adquirir material de consumo diversos, 

                              equipamentos e materiais  permanente  e  adequar  o  espaço  físico;  promover o processo de 

                              modernização e capacitação  de  pessoal,  adquirir  veículos  de  apoio;  assegurar ações de 

                              parcerias e/ou consórcios objetivando a ampliação do atendimento em saúde; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.008.000,00                                    3.336.606,00            4.344.606,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     4.344.606,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2049 - Encargos com Publicidade                                                         

            Descrição:        Assegurar a divulgação  de  ações  praticas  pelo  Fundo  Municipal  de  Saúde, seja em meio 

                              televisivo, rádio ou  através  de propaganda volante, visando manter a população informada a 

                              cerca das atividades de saúde desenvolvidas no município.                                    

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       42.000,00                                      139.025,00              181.025,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       181.025,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.596.000,00                                    5.282.957,00            6.878.957,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0003 - Viver com mais Saúde                                                                                 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0126 - Saúde: Atenção Básica                                        

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Atenção Básica: a)  - garantir a manutenção permanente dos serviços básicos de saúde. b) - implementar 

            ações que possibilitem  a ampliação do atendimento médico e hospitalar a toda população. c) - garantir 

            a manutenção do  processo  de  fornecimento de medicamentos, buscando ampliar o atendimento, adequar o 

            espaço para armazenamento  dos  medicamentos, capacitar o quadro de pessoal. d) - implantar unidade de 

            apoio ao acompanhamento e execução das atividades sanitárias. f) - demais atividades correlatas.       

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1029 - Aquisição de Ambulâncias e Ambulanchas                                            
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Garantir recursos que  possibilitem  a  aquisição  de  ambulâncias  destinadas  a atender as 

                              necessidades do FMS do município.                                                            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      120.750,00                                      399.696,00              520.446,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       520.446,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1030 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde                               

            Descrição:        Viabilizar a construção,  reforma  e/ou  ampliação  de  postos  de  saúde  nos  bairros mais 

                              necessitados e na  zona  rural  do  município;  para  consecução  desse  objetivo poderá ser 

                              realizado parcerias com as esferas do governo, bem com a iniciativa privada.                 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           2                                               6                       8 

 

                  Quantidade por ano___               2                                               6                       8 

                  Valor por ano________      378.000,00                                    1.251.227,00            1.629.227,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           8        valor     1.629.227,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2050 - Programa Campanhas de Vacinação                                                  

            Descrição:        Executar ações que viabilizem as campanhas de vacinação contra várias doenças no município   

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2051 - Programa Saúde da Família - PSF (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  saúde da família, manter o funcionamento das 05 equipes 

                              existentes no município,  buscando  sempre melhorar o atendimento médico domiciliar em todos 

                              os niveis do programa; demais atividades correlatas                                          

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    2.353.146,00                                    7.789.206,00           10.142.352,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor    10.142.352,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2052 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                   

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  PACS  ampliando  o  quadro  dos  agentes no quadriênio, 

                              qualificando e ampliando o combate a doenças infectocontagiosas e parasitárias no município; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      871.500,00                                    2.884.773,00            3.756.273,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.756.273,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2053 - Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO                                               

            Descrição:        Assegurar investimentos em   procedimentos  e  ações  de  assitência  básica  no  município, 

                              executando os recursos provenientes do Programa Pab Fixo; demais atividades correlatas.      

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.491.000,00                                    4.935.395,00            6.426.395,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     6.426.395,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2054 - Programa de Saúde Bucal                                                          

            Descrição:        Desenvolver atividades e  ações que possibilitem a implantação e consequentemente a melhoria 

                              na saúde bucal da população; demais atividades correlatas.                                   

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      198.450,00                                      656.893,00              855.343,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       855.343,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2055 - Programa Saúde na Escola - PSE                                                   

            Descrição:        Executar o programa  saúde  na escola, de acordo com suas especificações, visando a melhoria 

                              da saúde de alunos dentro das escolas; demais atividades correlatas                          

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________       36.750,00                                      121.645,00              158.395,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       158.395,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2056 - Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF                          

            Descrição:        Garantir a manutenção  do NASF, conforme condições do programa que visam atender a população 

                              com o apoio  ao  PSF  de  profissionais  de  diversas  áreas  do  conhecimento, entre outras 

                              atividades.                                                                                  

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      246.750,00                                      816.771,00            1.063.521,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.063.521,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2057 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ  

            Descrição:        Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2116 - Laboratório Regional de Protese Destaria (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)   

            Descrição:        Desenvolver atividades que  possam  melhorar  a  qualidade  de  vida e saúde da população do 

                              município, através do laboratório de protese dentaria.                                       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      121.275,00                                      401.433,00              522.708,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       522.708,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2121 - Enfrentamento da Emergência COVID19                                              

            Descrição:        Financiamento de ações  e  serviços  públicos  de saúde compreendidos por , ações de atenção 

                              básica, vigilância, média  e  alta  complexidade,  bem  como  aquisição  e  distribuição  de 

                              medicamentos e insumos,  aquisição  de  equipamentos,  contratação  de  serviços  de  saúde, 

                              contratação temporária de  pessoal,  divulgação  de informações à população, bem como outras 

                              despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.                                     
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      315.000,00                                      855.750,00            1.170.750,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.170.750,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           6.304.473,00                                   20.681.641,00           26.986.114,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0003 - Viver com mais Saúde                                                                                 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0136 - Saúde: Assistência Farmacêutica Básica                       

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB: a) - garantir a manutenção do programa de fornecimento gratuito 

            de medicamentos a  toda  a  população, em especial às mais carente, buscando contribuir no processo de 

            melhoria da saúde  pública  municipal. b) - promover ações que condicionem a melhoria nas condições de 

            armazenamento e controle  de  distribuição. c) - cumprir a meta para o programa farmácia básica de 70% 

            de atendimento dos medicamentos prescritos. d) - demais atividades correlatas.                         

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2058 - Assistência Farmacêutica Básica - AFB                                            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  de  fornecimento  gratuito  de  medicamentos  a  toda a 

                              população, em especial  às  mais  carentes,  buscando  contribuir no processo de melhoria da 

                              saúde pública municipal; demais atividades correlatas.                                       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      511.920,00                                    1.694.519,00            2.206.439,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.206.439,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             511.920,00                                    1.694.519,00            2.206.439,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0003 - Viver com mais Saúde                                                                                 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0137 - Saúde: Média e Alta Complexidade                             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Garantir a manutenção  de  políticas  de  saúde voltadas para a assistência hospitar e ambulatorial de 

            média e alta complexidade.                                                                             

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1031 - Aquisição de Equip.Médicos,Hospitalares e Odontologicos(Emendas Impositivas)      
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Visa assegurar a  aquisição  de  equipamentos  médicos,  hospitalares  e  odontologicos para 

                              atender as necessidades do sistema de saúde do município.                                    

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      262.504,00                                      868.920,00            1.131.424,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.131.424,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1062 - Construção Reforma e Ampliação do Hospital Municipal                             

            Descrição:        Viabilizar a construção,  reforma e/ou ampliação do Hospital Municipal;para consecução desse 

                              objetivo poderá ser  realizado  parcerias  com  esferas  do  governo,  bem  com a iniciativa 

                              privada.                                                                                     

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      220.500,00                                      729.882,00              950.382,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       950.382,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2059 - Assistência Hosp. Ambulatorial de Média Alta Complexidade(Emendas Impositivas)   

            Descrição:        Assegurar investimentos em  procedimentos e ações de assitência hospitalar e ambulatorial de 

                              média e alta complexidade no município, executando os recursos provenientes do programa MAC; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.324.558,00                                    4.384.453,00            5.709.011,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     5.709.011,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2117 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)                              

            Descrição:        Implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).                          

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      225.750,00                                      747.259,00              973.009,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       973.009,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2118 - Tratamento Fora de Domicílio (TFD)                                               

            Descrição:        garantir o acesso  de  pacientes do município a serviços asiistenciais emoutro município, ou 

                              ainda, em caso especiais, de um Estado para outro Estado                                     

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      209.475,00                                      693.387,00              902.862,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       902.862,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2119 - Suporte Profilatico e Terapeutico                                                

            Descrição:        Garantir implantação de  atividades  que  possam  dar  suporte  e assistência a pacinetes do 

                              município, buscando melhorar a qualidade de vida.                                            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      110.250,00                                      364.940,00              475.190,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       475.190,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           2.353.037,00                                    7.788.841,00           10.141.878,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0003 - Viver com mais Saúde                                                                                 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0138 - Saúde: Vigilância em Saúde                                   

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Garantir a manutenção de políticas de saúde voltadas para a vigilância em saúde.                       

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2060 - Ações Básicas de Vigilância em Saúde                                             

            Descrição:        Desenvolver ações básicas de vigilância em saúde no município de Nova Ipixuna.               

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      106.964,00                                      354.064,00              461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2061 - Programa Vigilância Sanitária - VISA                                              
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Garantir a implantação  de  projetos  e ações voltadas para o controle sanitário em todos os 

                              níveis buscando propiciar  melhoria  da  qualidade  dos  alimentos  para a população; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2062 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD                                        

            Descrição:        Garantir ações básicas de investigação epidemiológica e ambiental, de diagnósticos de risco, 

                              ações de controle, eliminação e erradicação de agentes de agravos e danos à saúde individual 

                              e coletiva da população de Nova Ipixuna; outras atividades correlatas.                       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       88.200,00                                      291.952,00              380.152,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       380.152,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             262.016,00                                      867.306,00            1.129.322,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0003 - Viver com mais Saúde                                                                                 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0145 - Programa de Fórmulas Infantis                                

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Garantir a integralidade da assistência às crianças com distúrbios nutricionais.                       

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2120 - Dispensação de Fórmulas Infantis Especiais                                       

            Descrição:        Garantir a integralidade da assistência às crianças com distúrbios nutricionais.             

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       97.819,00                                      323.793,00              421.612,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       421.612,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              97.819,00                                      323.793,00              421.612,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                              ÓRGÃO: 21 - Fundo Municipal de Saúde 

                                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.21 - Fundo Municipal de Saúde 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                          11.125.265,00                                   36.639.057,00           47.764.322,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

            das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1032 - Aquisição de Veículos Administrativos                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de veículos destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de 

                              Educação.                                                                                    

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       75.464,00                                      249.795,00              325.259,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       325.259,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              75.464,00                                      249.795,00              325.259,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0135 - Transporte Escolar                                           

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            TRANSPORTE ESCOLAR: executar,  na  forma da legislação, projetos relacionados ao transporte escolar no 

            município de Nova  Ipixuna, visando melhorar as consições de transporte de alunos da rede municipal de 

            ensino.                                                                                                

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1036 - Aquisição de Transporte Escolar - PNAT                                           

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a atender ao programa de apoio ao transporte 

                              escolar do município, visando aumento a qualidade do serviço prestado ao alunado             

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           2                                               6                       8 

 

                  Quantidade por ano___               2                                               6                       8 

                  Valor por ano________      241.500,00                                      799.394,00            1.040.894,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           8        valor     1.040.894,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2066 - Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE           

            Descrição:        Executar de forma  plena  e  correta,  o  programa  de  apoio ao transporte escolar - PNATE,  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              atendendo suas especificações.                                                               

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      282.523,00                                      935.185,00            1.217.708,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.217.708,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2114 - Manutenção do Transporte Escolar Estado                                          

            Descrição:        Garantir o funcionamento  do  Transporte  Escolar Estado. Exetar de forma plena e correta, o 

                              programa de apoio ao transporte escolar estado.                                              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      165.375,00                                      547.410,00              712.785,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       712.785,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             689.398,00                                    2.281.989,00            2.971.387,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             764.862,00                                    2.531.784,00            3.296.646,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0002 - Aprender Ensinando                                                                                   

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0117 - Ensino Médio                                                 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            ENSINO MÉDIO: a) - garantir a manutenção do ensino médio do município, possibilitando o atendimento de 

            forma ampliada e  qualificada  em  todos os níveis da rede municipal de ensino. b) - adequar quadro de 

            pessoal, incluindo a qualificação dos profissionais. c) - adequar espaço físico, adquirir materiais de 

            consumno diversos. d)  -  adquirir  equipamentos  e  materiais  permanente.  e)  -  demais  atividades 

            correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2074 - Desenvolvimento do Ensino Modular                                                

            Descrição:        Desenvolver de forma  mais  intensa  a disseminação do ensino modular no município, visto as 

                              notórias vantagens que esse método de ensino propociona; demais atividades correlatas.       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                         105                                             345                     450 

 

                  Quantidade por ano___             105                                             345                     450 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         450        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2075 - Manutenção do Ensino Médio                                                       

            Descrição:        Garantir projetos e ações que viabilizem a manutenção do ensino médio no município atendendo 

                              as necessidades desses  alunos  matriculados  na rede municipal de ensino; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                         105                                             345                     450 

 

                  Quantidade por ano___             105                                             345                     450 

                  Valor por ano________       68.250,00                                      225.914,00              294.164,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         450        valor       294.164,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             135.102,00                                      447.204,00              582.306,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0002 - Aprender Ensinando                                                                                   

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0129 - Educação Profissionalizante                                  

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE: a)  garantir  ações e projetos que viabilizem a implementação da educação 

            profissionalizante no município;  b) garantir a aquisição de materiais de consumo destinados a atender 

            esses projetos; c)  promover a realização de cursos técnicos profissionalizantes; d) outras atividades  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2076 - Manutenção do Ensino Profissionalizante                                          

            Descrição:        Garantir e assegurar a manutenção do ensino profissionalizante no município, capacitação dos 

                              alunos e possibilitando  a  inclusão  destes  no  mercado de trabalho; adquirir materiais de 

                              consumo destinados a  atender  as  necessidades  desses  projetos; promover a implantação de 

                              cursos técnicos profissionalizantes; outras atividades correlatas                            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                          55                                             195                     250 

 

                  Quantidade por ano___              55                                             195                     250 

                  Valor por ano________       68.250,00                                      225.914,00              294.164,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         250        valor       294.164,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              68.250,00                                      225.914,00              294.164,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0002 - Aprender Ensinando                                                                                   

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

            execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

            competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

            órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

            físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais 

            permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública 

            municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1033 - Reforma e Ampliação do Prédio da Semuded                                         

            Descrição:        Garantir a reforma,  ampliação  e adequação das intalações físicas do prédio onde funciona a 

                              Semuded.                                                                                     

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1063 - Construção do Prédio da Biblioteca Municipal                                     

            Descrição:        Construir o Prédio  da  Biblioteca  Municipal  levando mais conhecimento e qualidade de vida  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              para estudantes e população de Nova Ipixuna.                                                 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2063 - Encargos com o Conselho de Educação                                              

            Descrição:        Assegurar a manutenção  do  conselho municipal de educação de Nova Ipixuna, por se tratar de 

                              entidade que fiscaliza os dispêndios com a educação no município.                            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       36.000,00                                      119.164,00              155.164,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       155.164,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2064 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação                         

            Descrição:        Garantir a manutenção  das  atividades  desenvolvidas  pelo FME de Nova Ipixuna, em todos os 

                              níveis de atuação; outras atividades correlatas.                                             

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.499.031,00                                    4.961.981,00            6.461.012,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     6.461.012,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2065 - Capacitação de Recursos Humanos                                                  

            Descrição:        Assegurar treinamento e  capacitação  para  pessoal  de  educação do município (professores, 

                              diretores, etc.); garantir  atualização  para  profissionais  do ensino através de cursos de 

                              aperfeiçoamento e outros afins; demais atividades correlatas.                                

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                          60                                             215                     275 

 

                  Quantidade por ano___              60                                             215                     275 

                  Valor por ano________       73.500,00                                      243.293,00              316.793,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         275        valor       316.793,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2067 - Encargos com Concessão de Bolsas de Estudo                                        
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Assegurar a concessão de bolsas de estudo para discentes da rede municipal de ensino.        

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                          20                                              90                     110 

 

                  Quantidade por ano___              20                                              90                     110 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         110        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2068 - Encargos com Publicidade                                                         

            Descrição:        Assegurar a divulgação  de  ações  pelo  FME,  seja  em meio televisivo, rádio ou através de 

                              propaganda volante, visando   manter  a  população  informada  a  cerca  do  desenvolvimento 

                              educacional no município.                                                                    

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       42.000,00                                      139.025,00              181.025,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       181.025,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2069 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                          

            Descrição:        Garantir a plena  e correta execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, atendendo 

                              suas especificações; demais atividades correlatas.                                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2070 - Manutenção do Programa Salário Educação - QSE                                    

            Descrição:        Assegurar plena execução  do programa salário educação atendendo suas especificações; outras 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      522.205,00                                    1.728.564,00            2.250.769,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.250.769,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2071 - Encargos com o Conselho Social do Fundeb                                          
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 22 - Fundo Municipal de Educação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.22 - Fundo Municipal de Educação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  Conselho  Municipal  do  Fundeb, entidade que fiscaliza os gastos 

                              realizados com recursos oriundos do Fundeb.                                                  

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       36.000,00                                      119.164,00              155.164,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       155.164,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2115 - Concessão de Estágio Remunerado para Estudantes                                  

            Descrição:        Concessão de estágio  remunerado  para  estudantes  da  rede de ensino, permitindo intergrar 

                              estudantes no mercado de trabalho.                                                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                          10                                              60                      70 

 

                  Quantidade por ano___              10                                              60                      70 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade          70        valor       452.562,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           2.604.940,00                                    8.622.676,00           11.227.616,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           2.808.292,00                                    9.295.794,00           12.104.086,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                       ÓRGÃO: 23 - Fundeb 

                                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.23 - Fundeb 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0135 - Transporte Escolar                                           

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            TRANSPORTE ESCOLAR: executar,  na  forma da legislação, projetos relacionados ao transporte escolar no 

            município de Nova  Ipixuna, visando melhorar as consições de transporte de alunos da rede municipal de 

            ensino.                                                                                                

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1041 - Aquisição de Transporte Escolar - Ensino Fundamental - 40%                       

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a atender ao programa de apoio ao transporte 

                              escolar do município,através   de  recursos  assegurados  pelo  Fundeb,  visando  aumento  a 

                              qualidade do serviço prestado ao alunado.                                                    

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           2                                               6                       8 

 

                  Quantidade por ano___               2                                               6                       8 

                  Valor por ano________      321.000,00                                    1.062.549,00            1.383.549,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           8        valor     1.383.549,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2079 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - 40%                     

            Descrição:        Assegurar, com recursos  do  Fundeb, a manutenção do transporte escolar que atende o alunado 

                              da rede municipal de ensino; demais atividades correlatas.                                   

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      895.658,00                                    2.964.740,00            3.860.398,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.860.398,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.216.658,00                                    4.027.289,00            5.243.947,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.216.658,00                                    4.027.289,00            5.243.947,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                       ÓRGÃO: 23 - Fundeb 

                                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.23 - Fundeb 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0002 - Aprender Ensinando                                                                                   

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0121 - Fundeb: Educação Infantil                                    

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Educação Infantil: a)  garantir  a  manutenção permanente das ações voltadas para o desenvolvimento do 

            ensino infantil municipal.  b)  -  buscar  qualificar profissionais objetivando ampliar o atendimento, 

            universilizando e verticalizando o ensino como um todo. c) - demais atividades correlatas.             

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1042 - Construção e Aparelhamento de Creches                                            

            Descrição:        Garantir a contrução e aprelhamento de creches para atender as necessidades das crianças com 

                              idade infantil, mobiliar  e  aparelhar  as unidades de creches constrídas; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      315.000,00                                    1.042.688,00            1.357.688,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.357.688,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1043 - Reforma e Ampliação de Creches                                                   

            Descrição:        Assegurar projetos e  ações  que  viabilizem  a reforma e ampliação de creches, com vistas a 

                              atender as necessidades de crianças com idade infantil.                                      

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      157.500,00                                      521.343,00              678.843,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.843,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2080 - Manutenção do Ensino Infantil - 60%                                              

            Descrição:        Garantir o atendimento  ao  alunado  de  creches  e  pré escola,  em  torno  de  300  alunos 

                              anualmente, buscar qualificar  o  processo  da  educação  infantil,  com adequação do espaço 

                              físico e capacitação  de professores de modo a possibilitar a melhora no ensino, bem como, a 

                              ampliação do atendimento do mesmo; demais atividades correlatas.                             

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                         300                                             900                   1.200 

 

                  Quantidade por ano___             300                                             900                   1.200 

                  Valor por ano________      215.250,00                                      712.503,00              927.753,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade       1.200        valor       927.753,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                       ÓRGÃO: 23 - Fundeb 

                                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.23 - Fundeb 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2081 - Manutenção do Ensino Infantil - 40%                                              

            Descrição:        Garantir o atendimento  ao  alunado  de  creches  e  pré escola,  em  torno  de  300  alunos 

                              anualmente, buscar qualificar  o  processo  da  educação  infantil,  com adequação do espaço 

                              físico e capacitação  de professores de modo a possibilitar a melhora no ensino, bem como, a 

                              ampliação do atendimento do mesmo; demais atividades correlatas.                             

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                         300                                             900                   1.200 

 

                  Quantidade por ano___             300                                             900                   1.200 

                  Valor por ano________      168.000,00                                      556.101,00              724.101,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade       1.200        valor       724.101,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             855.750,00                                    2.832.635,00            3.688.385,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0002 - Aprender Ensinando                                                                                   

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0124 - Fundeb: Ensino Fundamental                                   

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            ENSINO FUNDAMENTAL: a)  -  garantir  a  manutenção  do  ensino  fundamental  e  básico  no  município, 

            possibilitando o atendimento  de  forma ampliada e qualificada em todos os níveis da rede municipal de 

            ensino. b) -  adequar  quadro  de  pessoal,  incluindo  a qualificação dos profissionais. c) - adequar 

            espaço físico, adquirir  materiais  de  consumo  diversos.  d)  -  adquirir  equipamentos  e materiais 

            permanente. e) - demais atividades correlatas.                                                         

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1038 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares                            

            Descrição:        Garantir a construção,   reforma  e/ou  ampliação  de  escolas  municipais  no  decorrer  do 

                              quadriênio, melhorar a  qualificação  do  atendimento, montar parques de lazer nas escolas e 

                              promover demais adequações  do  espaço  físico  objetivando  melhorar  a qualidade do ensino 

                              municipal; demais atividadescorrelatas.                                                      

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       60.000,00                                      198.607,00              258.607,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       258.607,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1039 - Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas                                   

            Descrição:        Construir, reformar e/ou ampliar quadras poliesportivas nas escolas do município objetivando 

                              incentivar a prática de esportes e viabilizar a ministração da disciplina educação física de  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                       ÓRGÃO: 23 - Fundeb 

                                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.23 - Fundeb 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              forma prática.                                                                               

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       60.000,00                                      198.607,00              258.607,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       258.607,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1040 - Construção e Aparelhamento de Unidades Escolares                                 

            Descrição:        Visa assegurar projetos que viabilizem a construção e aparelhamento de unidades escolares no 

                              município de Nova  Ipixuna,  para  consecução  desse  objetivo  o  município  poderá  firmar 

                              parcerias com as esferas de governo, bem como com a iniciativa privada.                      

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      367.500,00                                    1.216.470,00            1.583.970,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.583.970,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2077 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Administrativo - 40%           

            Descrição:        Garantir a manutenção  do sistema de ensino fundamental apoio administrativo, cujas despesas 

                              estão estabelecidas no artigo 71 da Lei 9.424/1998, objetivar a qualificação e ampliação dos 

                              atendimentos, beneficiando toda  a  rede  municipal  de  ensino fundamental e básico; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    3.937.500,00                                   13.033.616,00           16.971.116,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor    16.971.116,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2078 - Remuneração dos Profissionais do Magistério e Suporte Pedagógico / 60%           

            Descrição:        Garantir a remuneração do pessoal do ensino fundamental e básico, especificamente garantir o 

                              ordenamento em conformidade  ao  artigo  70  da  Lei 9.424/1998, no que toca a valorização e 

                              remuneração dos servidores,  profissionais  do  Magistério,  beneficiando  os alunos da rede 

                              municipal d ensino fundamental; demais atividades correlatas.                                

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                       ÓRGÃO: 23 - Fundeb 

                                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.23 - Fundeb 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________    7.699.823,00                                   25.487.376,00           33.187.199,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor    33.187.199,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                          12.124.823,00                                   40.134.676,00           52.259.499,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0002 - Aprender Ensinando                                                                                   

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0130 - Fundeb: Educação Especial                                    

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            EDUCAÇÃO ESPECIAL/FUNDEB: a)  garantir  ações  e  projetos  que viabilizem a implementação da educação 

            especial no município;  b)  garantir  a  aquisição  de materiais de consumo destinados a atender esses 

            projetos; c) promover   a   realização   de  cursos  de  formação,  capacitação  e  especialização  de 

            profissionais que atuam  com  alunos  atendidos  por  esses  projetos; d) adequar espaços físicos para 

            atendimento desses alunos; e) outras atividades correlatas.                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2083 - Manutenção da Educação Especial                                                  

            Descrição:        Garantir e assegurar  a manutenção da educação especial no município atendendo o alunado com 

                              necessidades especiais, adquirir  materiais  de consumo destinados a atender as necessidades 

                              desses projetos, promover  adequação  de  espeço  físicos  para atendimento desses projetos; 

                              outras atividades correlatas.                                                                

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      168.000,00                                      556.101,00              724.101,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       724.101,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             168.000,00                                      556.101,00              724.101,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0002 - Aprender Ensinando                                                                                   

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0142 - Fundeb: EJA                                                  

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO   DE  JOVENS  E  ADULTOS:  a)  garantir  ações  e  projetos  que  viabilizem  a 

            implementação da educação  de  jovens  e adultos no município; b) garantir a aquisição de materiais de 

            consumo destinados a  atender  esses  projetos;  c)  promover  a  realização  de  cursos  de formação, 

            capacitação e especialização  de  profissionais  que atuam com alunos atendidos por esses projetos; d) 

            outras atividades correlatas.                                                                          

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2082 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA                                  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                       ÓRGÃO: 23 - Fundeb 

                                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.23 - Fundeb 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Garantir a plena  execução  da  educação  de  jovens  e  adultos  -  EJA,  conforme recursos 

                              disponíveis do Fundeb e suas especificações; demais atividades correlatas.                   

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                         100                                             300                     400 

 

                  Quantidade por ano___             100                                             300                     400 

                  Valor por ano________       89.250,00                                      295.428,00              384.678,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         400        valor       384.678,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              89.250,00                                      295.428,00              384.678,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                          13.237.823,00                                   43.818.840,00           57.056.663,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

            das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1044 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de veículos destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de 

                              Assistência Social.                                                                          

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       50.000,00                                      170.631,00              220.631,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       220.631,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              50.000,00                                      170.631,00              220.631,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              50.000,00                                      170.631,00              220.631,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0006 - Desenvolvimento Social                                                                               

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0128 - Desenvolvimento Social                                       

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Desenvolvimento Social: a)  - garantir a manutenção do sistema de planejamento, coordenação, execução, 

            avaliação e controle  social  das  ações  assistencias desenvolvidas pela unidade administrativa. b) - 

            adequar espaço, quadro de pessoal, nos moldes da legislação. c) - estruturar a unidade, possibilitando 

            a ampliação e  qualificação  do  atendimento  a  toda  comunidade  Ipixunense.  d) - demais atividades 

            correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1045 - Reforma e Ampliação do Centro de Referência em Assist. Social / CRAS             

            Descrição:        Garantir a reforma  e/ou  ampliação do prédio onde funciona o CRAS do município, assegurando 

                              assim o pleno funcionamento das atividades lá desenvolvidas.                                 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1046 - Construção e Reforma do Prédio do CREAS                                          

            Descrição:        Garantir a implantação  do  CREAS  no  município,  seja com construção ou reforma de prédio, 

                              visando o pleno funcionamento de suas atividades.                                            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1047 - Reforma e Ampliação da Casa de Passagem                                          

            Descrição:        Visa garantir a reforma do prédio destinado a atender crianças e adolescentes em situação de 

                              risco atendidas pelo Conselho Tutelar.                                                       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       53.482,00                                      177.032,00              230.514,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       230.514,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2084 - Encargos com o Conselho Municipal de Assistencia Social                           
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Assegurar a manutenção  do  Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Ipixuna, por se 

                              tratar de entidade que fiscaliza os dispêndios com a essa função no município                

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       80.000,00                                      252.405,00              332.405,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       332.405,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2085 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social               

            Descrição:        Garantir a manutenção  permanente  das  ações  da  unidade  de  trabalho  e promoção social, 

                              organização do quadro  de  funcionários da unidade, desenvolver ações e projetos que visem o 

                              trabalho no município, seja quantitativa ou gualitativamente, promover ações que tenham como 

                              alvo o social,  ou  seja,  que  visem  a  melhoria da qualidade de vida dos cidadãos; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      690.645,00                                    2.308.901,00            2.999.546,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.999.546,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2086 - Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos                

            Descrição:        Garantir a gestão  dos recursos oriundos do FNAS, conforme novo modelo de gestão implantado, 

                              visando o atendimento  de  crianças  e adolescentes de 0 a 17 anos, conforme necessidades do 

                              município                                                                                    

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      296.100,00                                      980.127,00            1.276.227,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.276.227,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2087 - Benefícios Eventuais                                                             

            Descrição:        Garantir a concessão  de  benefícios  eventuais à população carente do município, tais como: 

                              ajuda de custo,  urnas  funerárias,  cestas  básicas, entre outros, conforme necessidades do 

                              município assistidas por profissionais da Assistência Social.                                

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2088 - Manutenção do P.B.V. III - Equipes Volantes do CRAS                              

            Descrição:        Garantir a gestão  de  recursos  oriundos  do  FNAS  relativos  à manutenção do CRAS em suas 

                              atividades intinerantes em toda a extensão do município.                                     

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      106.964,00                                      354.064,00              461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2089 - Manutenção do Centro de Referência em Assistencia Social CRAS Emenda Impositiv   

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  CRAS,  visando  sua  conservação,  perfeita funcionalidade, local 

                              apropriado para as atividades de assitência social; demais atividades correlatas.            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2090 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD SUAS                                  

            Descrição:        Garantir a manutenção do programa bolsa família em suas necessidades, visando a concessão de 

                              bolsas, pelo Governo  Federal,  à  famílias  carentes  do  município, compreendendo todas as 

                              famílias que se enquadrem nas condições do programa; demais atividades correlatas.           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2091 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD PBF                                   

            Descrição:        Garantir a manutenção do programa bolsa família em suas necessidades, visando a concessão de 

                              bolsas, pelo Governo  Federal,  à  famílias  carentes  do  município, compreendendo todas as 

                              famílias que se enquadrem nas condições do programa; demais atividades correlatas.           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      141.750,00                                      469.209,00              610.959,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       610.959,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2092 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS       

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  CREAS,  visando  sua  conservação, perfeita funcionalidade, local 

                              apropriado para as atividades de assitência social; demais atividades correlatas.            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2093 - Manutenção do Programa Bolsa Escola Municipal                                    

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  bolsa  escola, com a aconcessão de bolsas para famílias 

                              carentes do município, demais atividades correlatas.                                         

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       40.111,00                                      132.774,00              172.885,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       172.885,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2097 - Manutenção da Casa de Passagem                                                   

            Descrição:        Visa garantir a  manutenção  do  espaço  utilizado para abrigar, temporariamente, crianças e 

                              adolescentes em situação de risco atendidas pelo Conselho Tutelar.                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       40.111,00                                      132.774,00              172.885,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       172.885,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2112 - Encontro de Gestantes (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)                      

            Descrição:        Garantir o acompanhamento  e  assistência  à  gestantes carentes do município, inclusive com 

                              concessão de enxovais e outras necessidades.                                                 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                       ÓRGÃO: 24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

                              UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.24 - Fundo Municipal de Assistência Social 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       27.300,00                                       90.366,00              117.666,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       117.666,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2113 - Serviços de Atendimento em Família Acolhedora                                    

            Descrição:        Garantir a gestão  de recursos do serviço de família acolhedoura no município, conforme suas 

                              necessidades.                                                                                

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       29.400,00                                       97.317,00              126.717,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       126.717,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2122 - Prevenção e Combate ao COVID-19                                                  

            Descrição:        Ações socioassistenciais com  a  finalidade  de aumentar a capacidade de resposta no SUAS no 

                              atendimento a famílias  e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorente 

                              da COVID-19.                                                                                 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       50.000,00                                      150.000,00              200.000,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       200.000,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.995.123,00                                    6.598.981,00            8.594.104,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.995.123,00                                    6.598.981,00            8.594.104,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                      ÓRGÃO: 25 - Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente 

                             UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.25 - Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0006 - Desenvolvimento Social                                                                               

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0143 - Cuidado com a Criança e Adolescente                          

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Cuidado com a  Criança  e  Adolescente:  a)  -  garantir  a  manutenção  do  sistema  de planejamento, 

            coordenação, execução, avaliação  e  controle social das ações assistencias desenvolvidas pela unidade 

            administrativa voltadas para  o  atendimento  da criança e adolescente. b) - adequar espaço, quadro de 

            pessoal, nos moldes   da  legislação.  c)  -  estruturar  a  unidade,  possibilitando  a  ampliação  e 

            qualificação do atendimento a toda comunidade Ipixunense. d) - demais atividades correlatas.           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2095 - Encargos com Conselho Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente - COMDAC        

            Descrição:        Garantir a manutenção do COMDAC, visando a proteção de crianças e adolescentes do município; 

                              outras atividades correlatas                                                                 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       42.000,00                                      139.025,00              181.025,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       181.025,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2096 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente 

            Descrição:        Garantir a manutenção  permanente das ações da unidade de proteção da criança e adolescente, 

                              promover ações que tenham como alvo garantir os direitos das crianças e adolescentes; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      133.705,00                                      442.581,00              576.286,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       576.286,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2098 - Encargos com o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente                      

            Descrição:        Garantir a manutenção  do Conselho Tutelar, visando a proteção de crianças e adolescentes do 

                              município; outras atividades correlatas.                                                     

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                      ÓRGÃO: 25 - Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente 

                             UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.25 - Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2099 - Serviço de Acolhimento Institucional - Convênios                                 

            Descrição:        Garantir recursos destinados  a  manutenção  do  centro  de  acolhimento destinado a atender 

                              crianças e adolescentes em condições de risco; demais atividades correlatas.                 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       26.741,00                                       88.516,00              115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             254.946,00                                      843.903,00            1.098.849,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             254.946,00                                      843.903,00            1.098.849,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0103 - Administração Geral                                          

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

            desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

            possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

            exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

            programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2100 - Encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA                       

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________        9.359,00                                       30.979,00               40.338,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        40.338,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                               9.359,00                                       30.979,00               40.338,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                               9.359,00                                       30.979,00               40.338,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0007 - Preservar com Responsabilidade                                                                       

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

            ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

            implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

            agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

            conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

            materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

            correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1048 - Proteção da Fauna e Flora                                                        

            Descrição:        Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem garantir o processo de 

                              gestão ambiental, com  preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de 

                              reflorestamentos, implantação de unidade de produção de mudas e sementes.                    

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       32.550,00                                      107.743,00              140.293,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       140.293,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1049 - Controle da Poluição                                                             

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       21.000,00                                       69.512,00               90.512,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        90.512,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1050 - Pesquisa e Educação Ambiental                                                    

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       26.741,00                                       88.516,00              115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1051 - Aquisição de Máquinas e Veículos                                                 

            Descrição:        Garantir a aquisição  de veículos destinados a atender as necessidades da Fundo Municipal de 

                              Meio Ambiente.                                                                               

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       31.500,00                                      104.268,00              135.768,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       135.768,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1052 - Utilização de Recursos Naturais                                                  

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       26.741,00                                       88.516,00              115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1053 - Elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico de Nova Ipixuna - ZEENI             

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1054 - Elaboração da Agenda 21 Local                                                    

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       21.000,00                                       69.512,00               90.512,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        90.512,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1055 - Gestão de Resíduos Sólidos - Construção de Aterro Sanitário                      

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       26.741,00                                       88.521,00              115.262,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.262,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1056 - Recuperação e Pres.de Recursos Hídricos  rios e lagos(Emendas Impositivas Art148  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       53.482,00                                      177.032,00              230.514,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       230.514,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2101 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente                    

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       89.253,00                                      295.437,00              384.690,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       384.690,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2102 - Manutenção de Unidades de Conservação, Parques e Bosques                         

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       24.067,00                                       79.663,00              103.730,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       103.730,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2103 - Utilização Sustentável dos Recursos Naturais                                     

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       80.223,00                                      265.548,00              345.771,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       345.771,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2104 - Manutenção da Gestão de Resíduos Sólidos                                         

            Descrição:        Garantir a manutenção e gestão de resíduos sólidos e a coleta seletiva de lixo no município. 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________        9.359,00                                       30.979,00               40.338,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        40.338,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2106 - Manutenção de Áreas Degradadas                                                   

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       41.448,00                                      137.200,00              178.648,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       178.648,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             536.605,00                                    1.776.228,00            2.312.833,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                          ÓRGÃO: 26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

                                 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.26 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0007 - Preservar com Responsabilidade                                                                       

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0144 - Preservação do Meio Ambiente                                 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2105 - Ações Turísticas e Apoio ao Ecoturismo                                           

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       18.718,00                                       61.960,00               80.678,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        80.678,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              18.718,00                                       61.960,00               80.678,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             555.323,00                                    1.838.188,00            2.393.511,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 27 - Fundo Municipal de Habitação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27.27 - Fundo Municipal de Habitação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Programa: 0118 - Habitação                                                    

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            a) implementar ações  e  projetos  para  construção  de  160  casas  populares,  destinadas  a moradia 

            permanente, dotadas de   infra estrutura  urbana,  sanitária  e  demais  necessidades  básicas.  b)  a 

            autoridade poderá desenvolver este programa em parceria com o governo estadual, federal e/ou quaisquer 

            instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. c) Demais atividade correlatas.          

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1020 - Construção de Casas Populares                                                    

            Descrição:        a)Promover ações e projetos que possibilitem a construção de 160 casas populares no decorrer 

                              do quadriêniio, compreendendo  a  40  cas  populares  ao  ano,  podendo  essas  ações  serem 

                              desenvolvidas em parcerias  ou  não com orgão do governo federal e/ou estadual, instituições 

                              de qualquer natureza,  nacionais  e  internacionais.  b)Dotar o projeto de estrutura física, 

                              necessaria promovendo assim,  condições  de  melhores  de  vida  para  a população. c)Demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                          45                                             135                     180 

 

                  Quantidade por ano___              45                                             135                     180 

                  Valor por ano________      141.750,00                                      469.209,00              610.959,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         180        valor       610.959,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1057 - Construção de Habitações Populares de Interesse Social                           

            Descrição:        a) implementar ações  e  projetos  para  construção de casas populares, destinadas a moradia 

                              permanente, dotadas de infra estrutura urbana, sanitária e demais necessidades básicas. b) a 

                              autoridade poderá desenvolver este programa em parceria com o governo estadual, federal e/ou 

                              quaisquer instituições públicas  e privadas, nacionais e internacionais. c) Demais atividade 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      141.750,00                                      469.209,00              610.959,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       610.959,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1058 - Saneamento Básico, Infraestr. e Equip. Urb. p/ Habitações Pop. de Inter. Social  

            Descrição:        Garantir recursos para  manutenção do sistema de Saneamento Básico, Infraestr. e Equip. Urb. 

                              p/ Habitações Pop. de Inter. Social.                                                         

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                            ÓRGÃO: 27 - Fundo Municipal de Habitação 

                                   UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27.27 - Fundo Municipal de Habitação 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.291,00              288.143,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.143,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2107 - Encargos com o Conselho Municipal de Habitação                                   

            Descrição:        Garantir o funcionamento   e  a  manutenção  do  Conselho  Municipal  de  Habitação;  demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       17.381,00                                       57.534,00               74.915,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        74.915,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2108 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação                        

            Descrição:        Garantir ações e  recursos destinados a plena manutenção das atividades do Fundo em epígrafe 

                              em suas atividades.                                                                          

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.502,00                                      173.787,00              226.289,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.289,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2109 - Melhoria das Condições de Habitabilidade                                         

            Descrição:        Garantir recursos para melhoria das condições de habitabilidade.                             

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       33.426,00                                      110.644,00              144.070,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       144.070,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL DO PROGRAMA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             453.661,00                                    1.501.674,00            1.955.335,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             453.661,00                                    1.501.674,00            1.955.335,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL GERAL__________________:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                          56.075.303,00                                  185.490.472,00          241.565.775,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0101 - Ação Legislativa                                             

                          Atividades Administrativas: a)  garantir  a  permanente  manutenção  do sistema de aprovação de leis e 

                          projetos de leis,   planejamento  e  execucao  das  atividades  do  Poder  Legislativo,  compreendendo 

                          desenvolvimentos das atividades  normais  no  exercicio, com indicativo de realizacao de pelo menos 12 

                          sessões itinerantes, anualmente  nas  comunidades  rurais  do  municipio  de Nova Ipixuna. b) - Demais 

                          atividades correlatas.                                                                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1001 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos destinados a atender as necessidades do Poder Legislativo 

                              Municipal de Nova Ipixuna PA.                                                                

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       75.464,00                                      249.795,00              325.259,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       325.259,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1002 - Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara                                          

            Descrição:        Garantir sempre que necessário, recursos que viabilizem a reforma e ampliação das intalações 

                              do prédio onde funciona a Câmara Municipal                                                   

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      106.964,00                                      354.064,00              461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2001 - Atividades do Legislativo                                                        

            Descrição:        Possibilitar ao cidadão  maior  clareza  das  ações  do Poder Legislativo através de sessões 

                              intinerantes, garantir a  manuten;ão dos benefícios sociais da sociade Nova Ipixunense e, ao 

                              mesmo tempo, manter  as atividades administrativas, inclusive de publicidade e de análise de 

                              projetos de leis  e  suas  respectivas  aprova;ões na Câmara Municipal de Vereadores de Nova 

                              Ipixuna, Estado do Pará.                                                                     

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.354.534,00                                    4.483.677,00            5.838.211,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     5.838.211,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2002 - Publicidade do Legislativo                                                       

            Descrição:        Garantir o processo  de  publicação  das  ações do Poder Legislativo, possibilitando o total 

                              entendimento por parte da sociedade.                                                         

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       67.623,00                                      223.840,00              291.463,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       291.463,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2003 - Manutenção do Controle Interno                                                   

            Descrição:        Visa garantir o   perfeito  funcionamento  das  atividades  do  Controle  Interno  do  Poder 

                              Legislativo; outras atividades correlatas                                                    

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       17.225,00                                       57.016,00               74.241,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        74.241,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.621.810,00                                    5.368.392,00            6.990.202,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1005 - Aquisição de Imóveis e Desapropriações                                           

            Descrição:        Visa garantir a  aquisição de bens imóveis e desapropriação de áreas, atendendo a legislação 

                              pertinente para tal,  que  sejam  de  legítimo  interesse  da  Administraão  Pública; demais 

                              atividades correlatas                                                                        

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      237.573,00                                      786.395,00            1.023.968,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.023.968,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2004 - Interação Governo Comunidade                                                     

            Descrição:        a) Garantir a  manutenção  do  processo  de  participação  da  sociedade  no  planejamento e 

                              ordenamento orçamentário, definição  de demanda em todos os níveis. b) Promover plenárias de 

                              representação social objetivando  a  análise  da  gestão  seja  através  de  movimento  pelo 

                              orçamento participativo, seja  através  de movimentos sociais organizados. c) Manter arquivo 

                              de memória dos  temas  levantados  e  aprovados. d) Implementar ações de comunicação social, 

                              iscrita e/ou por  meio  de  rádio  e  televisão,  objetivando fazer com que a sociedade tome 

                              conhecimento das ações do governo municipal. e) Demais atividades correlatas.                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       40.000,00                                      132.405,00              172.405,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       172.405,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito                                               

            Descrição:        Garantir a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, demais atividades correlatas.  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      787.500,00                                    2.606.724,00            3.394.224,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.394.224,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2006 - Publicidade do Executivo                                                         

            Descrição:        Publicar permanentemente as  ações  do  ponto de vista de planejamento, execução e avaliação 

                              das ações da  gestão  municipal,  condicionando  a  sociedade participar e conhecer de forma 

                              clara e objetiva como o governo desempenha suas atividades.                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       50.000,00                                      165.506,00              215.506,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       215.506,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2007 - Manutenção das Atividades da Semugep                                             

            Descrição:        MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA  SEMUGEP: garantir a manutenção das atividades da Sec. Mun. de 

                              Gestão Pública, tais  como  o  controle  de  recursos humanos, capacitações, planejamento de 

                              ações, concursos públicos, entre outras ações correlatas.                                    

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      106.964,00                                      354.064,00              461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2008 - Capacitação de Recursos Humanos                                                  

            Descrição:        CAPACITAÇÃO DE RECURSOS  HUMANOS:  garantir  a manutenção de ações voltadas para a formação, 

                              treinamento, capacitação e especialização de servidores públicos municipais.                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                          70                                             240                     310 

 

                  Quantidade por ano___              70                                             240                     310 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         310        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2009 - Manutenção das Atividades da Semupof                                             

            Descrição:        Garantir a manutenção   permanente  das  ações  da  unidade  de  administração  e  finanças; 

                              organização do quadro  de  pessoal, arquivo, análise de contratos temporários e contratações 

                              nos moldes da legislação; demais atividades correlatas.                                      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    2.100.000,00                                    6.951.262,00            9.051.262,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     9.051.262,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2010 - Contribuição ao PASEP                                                            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo  de  repasse das obrigações tributárias e contribuitivas  
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                              relativas ao PASEP   sobre   demais   receitas   advindas   de   tributos  municipais  e  de 

                              transferências; demais atividades correlatas.                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      210.000,00                                      695.126,00              905.126,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       905.126,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2011 - Contribuição Associativa - AMAT                                                  

            Descrição:        Garantir a manutenção  da  contribuição  para  a  Associação  dos  Municípios  do  Araguaia, 

                              Tocantins e Carajás (AMATCARAJÁS), da qual o município mantém vínculo associativo.           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       93.595,00                                      309.807,00              403.402,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       403.402,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2012 - Precatórios Judiciais                                                            

            Descrição:        Garantir recursos que  visem  atender  as  obrigatoriedades advindas da justiça, qual seja a 

                              quitação de sentenças judiciais; demais atividades correlatas.                               

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2013 - Contribuições a Consórcios Públicos - COMPART                                    

            Descrição:        Garantir a manutenção da contribuição para o Consórcio do Municípios Paraenses Alagados pelo 

                              Rio Tocantins (COMPART), da qual o município mantém vínculo associativo.                     

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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                  Valor por ano________       53.482,00                                      177.032,00              230.514,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       230.514,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2014 - Contribuição Associativa - FAMEP                                                 

            Descrição:        Garantir a manutenção  da  contribuição  para  a  Federação das Associações de Municípios do 

                              Estado do Pará (FAMEP), da qual o município mantém vínculo associativo.                      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       26.741,00                                       88.516,00              115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2015 - Contribuição Associativa - CNM                                                   

            Descrição:        Garantir a manutenção  da  contribuição  para Confederação Nacional dos Municípios (CNM), da 

                              qual o município mantém vínculo associativo.                                                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       20.055,00                                       66.386,00               86.441,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        86.441,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2017 - Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida                                   

            Descrição:        Garantir o processo  de  amortização  da  dívida  pactual  com  Previdência Social, e outros 

                              orgãos, de modo  a  possibilitar a permanência do município no processo de adimplemento para 

                              efeito de convênios e parcerias em todos niveis; demais atividades correlatas.               

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      210.000,00                                      695.126,00              905.126,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       905.126,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2018 - Manutenção das Atividades da Semosp                                              

            Descrição:        Garantir a permanente  manutenção  das  atividades  administrativas  da  unidade  de obras e  
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                              serviços públicos, objetivando  possibilitar o suporte técnico e logístico do ponto de vista 

                              da execução de obras e infraestrutura dos programas e ações das unidades gestoras do governo 

                              municipal; demais atividades correlatas.                                                     

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    2.100.000,00                                    6.951.262,00            9.051.262,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     9.051.262,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2022 - Manutenção da Fábrica de Bloquetes                                               

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo de fabricação de bloquetes, manilhas, caixa de concreto, 

                              dentre outros; promover,  por  meio  de  legislação  especifica  e  nos moldes da legislação 

                              vigente, a terceirização  da  produção de bloquetes, buscando garantir a empregabilidade e a 

                              produtividade permanente, para  atender  as necessidades do município e interessados; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      157.500,00                                      521.343,00              678.843,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.843,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2025 - Manutenção das Atividades da Semude                                              

            Descrição:        a)Garantir a permanente  manutenção  do  processo  de  desenvolvimento  econômico através da 

                              unidade administrativa. b)Objetivar  a  implantação  de  ações e projetos que possibilitem o 

                              atendimento de forma  ampliada e qualificada, sendo essas ações voltadas para a coordenação, 

                              execução e avaliação  de resultos em todos os níveis, objetivando a consecução dos objetivos 

                              dos programas de  produção  e  comercialização  vegetal,  produção e comercialização animal, 

                              produção e comercialozação  industrial,  comércio  e  serviços  e  ordenamento  territorial. 

                              c)Enquanto unidade de desenvolvimento econômico, interagir com demais unidades orçamentárias 

                              objetivando o melhoramento do atendimento. d)Demais atividades correlatas.                   

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.050.000,00                                    3.475.631,00            4.525.631,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     4.525.631,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2100 - Encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA                        
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            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________        9.359,00                                       30.979,00               40.338,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        40.338,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2123 - Departamento de Segurança no Trânsito DSTRAN                                     

            Descrição:        Manutenção e desenvolvimento do Departamento Municipal de Trânsito.                          

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      157.500,00                                      521.343,00              678.843,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.843,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           7.567.769,00                                   25.050.250,00           32.618.019,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                          Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

                          das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1003 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a  atender  as  necessidades  do Gabinete do 

                              Prefeito                                                                                     

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       99.000,00                                      327.701,00              426.701,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       426.701,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1004 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a  atender  as  necessidades  da  Secretaria 

                              Municipal de Gestão Pública                                                                  

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       50.000,00                                      165.506,00              215.506,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       215.506,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1007 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição de veículos destinados a atender as necessidades da SEMOSP              

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       64.971,00                                      249.795,00              314.766,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       314.766,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1027 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de veículos destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de 

                              Saúde.                                                                                       

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       76.000,00                                      278.050,00              354.050,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       354.050,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1032 - Aquisição de Veículos Administrativos                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de veículos destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de 

                              Educação.                                                                                    

 

                  Unidade de medida: Projeto               
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       75.464,00                                      249.795,00              325.259,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       325.259,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1044 - Aquisição de Veículos                                                            

            Descrição:        Garantir a aquisição  de veículos destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de 

                              Assistência Social.                                                                          

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       50.000,00                                      170.631,00              220.631,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       220.631,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             415.435,00                                    1.441.478,00            1.856.913,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0105 - Controle Interno                                             

                          Controle Interno: garantir  a  permanente  manutenção das atividades da Unidade de controle interno do 

                          municipio, compreendendo o  processo  de informação orçamentária, financeira, patrimonial, de pesquisa 

                          de preços, contratos  administrativos  para  aquisição  de  materiais  e  serviços, acompanhamento dos 

                          processos licitatórios, publicações,  cumprimento  de  prazos  para  entrega de documentos contábeis e 

                          administrativos nos órgaos competentes. Demais atividades correlatas.                                  

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2016 - Manutenção das atividades do Controle Interno                                    

            Descrição:        Fazer funcionar com  eficiência  e  eficácia as atividades de controle interno do município, 

                              prevista no Artigo  74 da Constituição Federal de 1988 e Lei Municipal nº 232/2005, de 28 de 

                              fevereiro de 2005.                                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       42.000,00                                      139.025,00              181.025,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       181.025,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              42.000,00                                      139.025,00              181.025,00 

                 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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         Programa: 0106 - Serviços Urbanos                                             

                          Promover a implementação  de  projetos  e  ações  voltadas  para o desenvolvimento econômico e social, 

                          condicionando o melhoramento  da  infraestrutura  urbana  do  município, promovendo o embelezamento da 

                          cidade com arborização;  promover  a  sinalização  de  ruas  e  prédios públicos e populares. Promover 

                          campanhas de concientização. Demais atividades correlatas.                                             

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2019 - Manutenção dos Serviços Urbanos                                                  

            Descrição:        Garantir a contínua  manutenção  dos serviços urbanos em Nova Ipixuna, visando a melhoria do 

                              bem estar dos seus munícipes.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      535.500,00                                    1.772.571,00            2.308.071,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.308.071,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             535.500,00                                    1.772.571,00            2.308.071,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0107 - Transporte                                                   

                          Transporte: Implantar ações  e projetos que objetivem a manutenção permanente do sistema de transporte 

                          público do municipio  de  Nova  Ipixuna.  A  autoridade poderá manter o sistema através de aquisição e 

                          manutenção própria e/ou  através  do  sistema  de  locação por pessoas físicas e/ou jurídicas, levando 

                          sempre em consideração  a  economicidade,  eficiência  e  eficácia  na  Administração  Pública. Demais 

                          atividades correlatas.                                                                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1014 - Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais                          

            Descrição:        Promover ações e  projetos  que garantam a construção e/ou recuperação de estradas, ramais e 

                              vicinais, o que  facilitará o transporte de passageiros e a escoação de produtos oriundos da 

                              zona rural; demais atividades correlatas.                                                    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.260.000,00                                    4.170.757,00            5.430.757,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     5.430.757,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1015 - Aquisição de Máquinas Pesadas e Equipamentos                                     

            Descrição:        Garantir a aquisição  de maquinário pesado e equipamento que venha a atender as necessidades  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              da municipalidade referente  ao  setor  de  transporte.  Para  a consecução desse objetivo o 

                              gestor municipal poderá  firmar  parcerias  com  o governo federal, estadual e da iniciativa 

                              privada; demais atividades correlatas.                                                       

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      525.000,00                                    1.737.815,00            2.262.815,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.262.815,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1016 - Aquisição de Veículos de Transporte                                              

            Descrição:        Visa garantir a aquisição de veículos de transporte que atendam as necessidades da SEMOSP    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       75.464,00                                      249.795,00              325.259,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       325.259,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1017 - Construção e Recuperação de Pontes                                               

            Descrição:        Visa garantir recursos   que  viabilizem  a  construção  de  pontes  e  recuperação  das  já 

                              existentes, permitindo assim o contínuo acesso de veículos e de pessoas                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           5                                              15                      20 

 

                  Quantidade por ano___               5                                              15                      20 

                  Valor por ano________    1.050.000,00                                    3.475.631,00            4.525.631,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade          20        valor     4.525.631,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2023 - Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais                           

            Descrição:        Garantir a manutenção  e  conservação  de  pontes  e estradas vicinais do município, visando 

                              manter sua trafegabilidade, bem como a escoação de produção.                                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           5                                              15                      20 

 

                  Quantidade por ano___               5                                              15                      20  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________    1.050.000,00                                    3.475.631,00            4.525.631,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade          20        valor     4.525.631,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2024 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos de Transporte                    

            Descrição:        Visa garantir recursos que possibilitem a manutenção e conservação de máquinas e veículos de 

                              transporte que atendem as necessidades da municipalidade; outras atividades correlatas.      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.575.000,00                                    5.213.446,00            6.788.446,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     6.788.446,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           5.535.464,00                                   18.323.075,00           23.858.539,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0108 - Urbanismo                                                    

                          Urbanismo: Promover o  sistema  de arborização do município, implantação de parques, jardins públicos, 

                          desenvolver atividades de  ornamentação  de  praças, parques e jardins, podendo ser através de eventos 

                          promocionais, com compensação financeira a título de premiação. Demais atividades correlatas.          

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1008 - Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins                            

            Descrição:        Construir e/ou recuperar  praças,  parques e jardins em locais adequados da cidade e da zona 

                              rural, tendo em vista a estética e o lazer dos moradores; demais atividades correlatas       

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      630.000,00                                    2.085.378,00            2.715.378,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.715.378,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1009 - Construção e Recuperação de Próprios Públicos                                    

            Descrição:        Garantir a construção  e/ou  recuperação de próprios públicos que venham a atender a demanda 

                              da Administração Municipal,  podendo,  para tal, firmar junto ás esferas de governo bem como 

                              com a iniciativa privada; demais atividades correlatas.                                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      126.000,00                                      417.075,00              543.075,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       543.075,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1010 - Pavimentação, Recuperação e Urbanização de Ruas e Avenidas                       

            Descrição:        Visa garantir com recursos próprios ou em parceria com as esferas de governo, a pavimentação 

                              e recuperação de vias e logradouros públicos; outras atividades correlatas.                  

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      751.166,00                                    2.486.452,00            3.237.618,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.237.618,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1059 - Construção de Galerias Fluviais                                                  

            Descrição:        Visa garantir a  construção de galerias fluviais no município para melhorar a infraestrutura 

                              urbana.                                                                                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.612.166,00                                    5.336.467,00            6.948.633,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0109 - Extensão Rural                                               

                          a) garantir a  construção  e  recuperação  de  estradas  vicinais  do  município,  o  que facilitará o 

                          transporte e a  escoação  de  produtos  da  zona rural; b) para a execução deste objetivo a autoridade 

                          competente poderá firmar parcerias com as esferas de governo; c) demais atividades correlatas.         

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1021 - Construção e Recuperação de Estradas Vicinais                                    

            Descrição:        Garantir a construção  e  recuperação  de  estradas vicinais do município, com o objetivo de 

                              facilitar o transporte  e  a  escoação  de  produtos  da  zona  rural; para a execução deste 

                              objetivo a autoridade  competente  poderá firmar parcerias com as esferas de governo; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Projeto               
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0110 - Indústria                                                    

                          PRODUÇÃO INDUSTRIAL: a)  - implantar projetos e ações voltados para o desenvolvimento da indústria, em 

                          todos os níveis:  Madeireira,  Moveleira,  Artefatos  de  Barro  e  Argila, Derivados de Leite, dentre 

                          outros, buscando garantir  o  processo  de sustentabilidade do desenvolvimento econômico do Municipio, 

                          sobre tudo na garantia de emprego a de renda. b) - a autoridade poderá desenvolver as atividades deste 

                          programa em parcerias com órgãos do Governo Federal e Estadual e ainda, através de acordos e convênios 

                          com instituições com  e  sem  fins  lucrativos  nacionais  e  internacionais.  c)  - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1022 - Incentivo a Implantação de Pequena e Média Indústria                             

            Descrição:        Implementar ações e  projetos  que  busquem  promover  a implementação de pequenas e médidas 

                              empresas que tenham   a   insdústria  como  atividade  principal;  promover  subsídios  para 

                              potencialização a produção  de derivados do leite; promover pesquisas de mercado objetivando 

                              identificar potencialidades e  fragilidades  do  mercado  local,  podendo  essas ações serem 

                              desenvolvidas em parcerias  com  órgãos  do  Governo  Estadual,  Federal  e  instituições de 

                              qualquer natureza; demais atividades correlatas.                                             

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1023 - Promoção Industrial                                                              

            Descrição:        Implantar projetos e ações voltadas para o desenvolvimeneto da indústria em todos os níveis: 

                              madeira, movelaria, artefatos de barro e argila, derivados de leite, dentre outros; garantir 

                              o processo de  sustentabilidade  econômica  do  município sobretudo na garantia de emprego e 

                              renda; demais atividades correlatas.                                                         

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      420.000,00                                    1.390.252,00            1.810.252,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.810.252,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             472.500,00                                    1.564.033,00            2.036.533,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0113 - Promoção Comercial                                           

                          PROMOÇÃO COMERCIAL: a) - promover o processo de potencialização comercial de produtos e serviços; b) - 

                          implantar o sistema  de  financiamentos  para  sustentabilidade  do  processo de comercialização. c) - 

                          formular pesquisa de  opinião  e  mercado. d) - desenvolver ações voltadas a identificação de ponto de 

                          comercialização. e) - promover eventos relacionados ao marketing. f) - demais atividades correlatas.   

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2032 - Apoio a Pequena e Média Empresa                                                  

            Descrição:        Promover ações e projetos que icentivem as pequenas e médias empresas através da abertura de 

                              linhas de créditos  para  potencializar  a  comercialização; promover eventos de marketing e 

                              pesquisas de mercado  e identificação de consumidor em potencial; implantar sistema de feira 

                              livre; demais atividades correlatas.                                                         

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0114 - Ordenamento Territorial                                      

                          Ordenamento Territorial: a)  -  promover  o  processo  de  recadastramento  geral,  tendo  em  vista a 

                          necessidade de fiscalização  da  execução  de  obras, loteamentos urbanos. b) - estruturação de espaço 

                          físico, adequar quadro  de  pessoal,  adquirir  material  permanente  diversos  objetivando garantir a 

                          manutenção de um  sistema complexo de coleta de dados relacionados ao ordenamento territorial urbano e 

                          rural do Muncípio de Nova Ipixuna. c) - cadastrar os titulares de imóvel urbano e rural. d) promover o 

                          sistema de pesquisa  e  estatística, buscando subsidiar o aumento da arrecadação tributária municipal. 

                          e) - demais atividades correlatas.                                                                     

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2026 - Ordenamento Territorial                                                          

            Descrição:        a)Implantar um sistema  informatizado  de  coleta de dados de titulares de imóveis urbanos e 

                              rurais. b)Promover a   identificação   de   atividades   rurais   e  urbanas.  c)Identificar 

                              potencialidades e fragilidades.  d)Promover  a  implantação de um sistema de cadastramento e  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              recadrastamento social e  econômico.  e)garantir  o  processo  de  pesquisa  e  estatísticas 

                              objetivando ampliar os   atendimentos   nas   atividades  de  ponta  como  saúde,  educação, 

                              assistência social e  demais  atividades  de  ponta.  f)  Garantir a ampliação do sistema de 

                              arrecadação tributária municipal. g)Demais atividades correlatas.                            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       40.111,00                                      132.774,00              172.885,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       172.885,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              40.111,00                                      132.774,00              172.885,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0115 - Energia Elétrica                                             

                          Energia Elétrica: a)  -  garantir  a manutenção permanente do sistema elétrico urbano. implantar ações 

                          que possibilitem a ampliação do sistema elétrico no centro urbano. b) - Implantar ações e projetos que 

                          possibilitem a implantação  do sistema na zona rural do Município. c) - a autoridade competente poderá 

                          desenvolver as atividades deste programa em parcerias com órgaos do Governo estadual, federal e outras 

                          instituições nacionais e/ou internacionais. d) - outras atividades correlatas.                         

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1013 - Ampliação de Redes e Sistemas de Eletrificação                                   

            Descrição:        Ampliar o sistema  elétrico  na  zona  urbana  e  rural  já existente; garantir a manutenção 

                              permanente do sistema elétrico já existente; demais atividades correlatas.                   

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.302,00              288.154,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.154,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2020 - Manutenção da Iluminação Pública                                                 

            Descrição:        Visa garantir com  recursos  próprios  e  da  Cosip,  a  perfeita  manutenção  do sistema de 

                              iluminação pública do município.                                                             

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________      367.500,00                                    1.216.470,00            1.583.970,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.583.970,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             434.352,00                                    1.437.772,00            1.872.124,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0116 - Administração de Concessões                                  

                          ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES: a) - implantar ações que possibilitem garantir a manutenção do sistema de 

                          financiamento a microempreendedores,em  todos  os níveis, objetivando a geração do emprego e renda com 

                          demonstração de resultados  de  crescimento  econômico.  b)  -  poderá desenvolver as atividades deste 

                          programa por intermédio  de  instituições financeiras criadas especificamente para esta finalidade, da 

                          iniciativa privada e/ou instituições públicas. c) - demais atividades correlatas.                      

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2033 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos                                        

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  sistema  de financiamento para micros empreendedores, na forma da 

                              lei objetivando ampliar  e  qualificar  o atendimento, de modo a potencializar o crescimento 

                              econômico e geração emprego e renda; demais atividades correlatas.                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0117 - Ensino Médio                                                 

                          ENSINO MÉDIO: a) - garantir a manutenção do ensino médio do município, possibilitando o atendimento de 

                          forma ampliada e  qualificada  em  todos os níveis da rede municipal de ensino. b) - adequar quadro de 

                          pessoal, incluindo a qualificação dos profissionais. c) - adequar espaço físico, adquirir materiais de 

                          consumno diversos. d)  -  adquirir  equipamentos  e  materiais  permanente.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2074 - Desenvolvimento do Ensino Modular                                                

            Descrição:        Desenvolver de forma  mais  intensa  a disseminação do ensino modular no município, visto as 

                              notórias vantagens que esse método de ensino propociona; demais atividades correlatas.       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                         105                                             345                     450  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___             105                                             345                     450 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         450        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2075 - Manutenção do Ensino Médio                                                       

            Descrição:        Garantir projetos e ações que viabilizem a manutenção do ensino médio no município atendendo 

                              as necessidades desses  alunos  matriculados  na rede municipal de ensino; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                         105                                             345                     450 

 

                  Quantidade por ano___             105                                             345                     450 

                  Valor por ano________       68.250,00                                      225.914,00              294.164,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         450        valor       294.164,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             135.102,00                                      447.204,00              582.306,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0118 - Habitação                                                    

                          a) implementar ações  e  projetos  para  construção  de  160  casas  populares,  destinadas  a moradia 

                          permanente, dotadas de   infra estrutura  urbana,  sanitária  e  demais  necessidades  básicas.  b)  a 

                          autoridade poderá desenvolver este programa em parceria com o governo estadual, federal e/ou quaisquer 

                          instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. c) Demais atividade correlatas.          

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1020 - Construção de Casas Populares                                                    

            Descrição:        a)Promover ações e projetos que possibilitem a construção de 160 casas populares no decorrer 

                              do quadriêniio, compreendendo  a  40  cas  populares  ao  ano,  podendo  essas  ações  serem 

                              desenvolvidas em parcerias  ou  não com orgão do governo federal e/ou estadual, instituições 

                              de qualquer natureza,  nacionais  e  internacionais.  b)Dotar o projeto de estrutura física, 

                              necessaria promovendo assim,  condições  de  melhores  de  vida  para  a população. c)Demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                          45                                             135                     180 

 

                  Quantidade por ano___              45                                             135                     180 

                  Valor por ano________      141.750,00                                      469.209,00              610.959,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         180        valor       610.959,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1057 - Construção de Habitações Populares de Interesse Social                            
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        a) implementar ações  e  projetos  para  construção de casas populares, destinadas a moradia 

                              permanente, dotadas de infra estrutura urbana, sanitária e demais necessidades básicas. b) a 

                              autoridade poderá desenvolver este programa em parceria com o governo estadual, federal e/ou 

                              quaisquer instituições públicas  e privadas, nacionais e internacionais. c) Demais atividade 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      141.750,00                                      469.209,00              610.959,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       610.959,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1058 - Saneamento Básico, Infraestr. e Equip. Urb. p/ Habitações Pop. de Inter. Social  

            Descrição:        Garantir recursos para  manutenção do sistema de Saneamento Básico, Infraestr. e Equip. Urb. 

                              p/ Habitações Pop. de Inter. Social.                                                         

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.291,00              288.143,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.143,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2107 - Encargos com o Conselho Municipal de Habitação                                   

            Descrição:        Garantir o funcionamento   e  a  manutenção  do  Conselho  Municipal  de  Habitação;  demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       17.381,00                                       57.534,00               74.915,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        74.915,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2108 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação                        

            Descrição:        Garantir ações e  recursos destinados a plena manutenção das atividades do Fundo em epígrafe 

                              em suas atividades.                                                                          

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.502,00                                      173.787,00              226.289,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.289,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2109 - Melhoria das Condições de Habitabilidade                                         

            Descrição:        Garantir recursos para melhoria das condições de habitabilidade.                             

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       33.426,00                                      110.644,00              144.070,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       144.070,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             453.661,00                                    1.501.674,00            1.955.335,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1048 - Proteção da Fauna e Flora                                                        

            Descrição:        Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem garantir o processo de 

                              gestão ambiental, com  preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de 

                              reflorestamentos, implantação de unidade de produção de mudas e sementes.                    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       32.550,00                                      107.743,00              140.293,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       140.293,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1049 - Controle da Poluição                                                             

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       21.000,00                                       69.512,00               90.512,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        90.512,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1050 - Pesquisa e Educação Ambiental                                                    

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       26.741,00                                       88.516,00              115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1051 - Aquisição de Máquinas e Veículos                                                 

            Descrição:        Garantir a aquisição  de veículos destinados a atender as necessidades da Fundo Municipal de 

                              Meio Ambiente.                                                                               

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       31.500,00                                      104.268,00              135.768,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       135.768,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1052 - Utilização de Recursos Naturais                                                   
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       26.741,00                                       88.516,00              115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1053 - Elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico de Nova Ipixuna - ZEENI             

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1054 - Elaboração da Agenda 21 Local                                                    

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________       21.000,00                                       69.512,00               90.512,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        90.512,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1055 - Gestão de Resíduos Sólidos - Construção de Aterro Sanitário                      

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       26.741,00                                       88.521,00              115.262,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.262,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1056 - Recuperação e Pres.de Recursos Hídricos  rios e lagos(Emendas Impositivas Art148 

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       53.482,00                                      177.032,00              230.514,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       230.514,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2034 - Manutenção das Atividades da Semmat                                              

            Descrição:        Garantir a manutenção  permanente  das  atividades  administrativas  da unidade, objetivando 

                              assegurar o atendimento  de  forma ampliada e qualificada a toda população do município, com 

                              ações e projetos  relacionados  à  preservação  do  meio ambiente, bem como, relacionadas ao 

                              turismo eco turismo no município; demais atividades correlatas.                              

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      320.250,00                                    1.060.066,00            1.380.316,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.380.316,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2101 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente                    

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       89.253,00                                      295.437,00              384.690,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       384.690,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2102 - Manutenção de Unidades de Conservação, Parques e Bosques                         

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       24.067,00                                       79.663,00              103.730,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       103.730,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2103 - Utilização Sustentável dos Recursos Naturais                                     

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal,  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       80.223,00                                      265.548,00              345.771,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       345.771,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2104 - Manutenção da Gestão de Resíduos Sólidos                                         

            Descrição:        Garantir a manutenção e gestão de resíduos sólidos e a coleta seletiva de lixo no município. 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________        9.359,00                                       30.979,00               40.338,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        40.338,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2106 - Manutenção de Áreas Degradadas                                                   

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       41.448,00                                      137.200,00              178.648,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       178.648,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             856.855,00                                    2.836.294,00            3.693.149,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0121 - Fundeb: Educação Infantil                                     
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                          Educação Infantil: a)  garantir  a  manutenção permanente das ações voltadas para o desenvolvimento do 

                          ensino infantil municipal.  b)  -  buscar  qualificar profissionais objetivando ampliar o atendimento, 

                          universilizando e verticalizando o ensino como um todo. c) - demais atividades correlatas.             

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1042 - Construção e Aparelhamento de Creches                                            

            Descrição:        Garantir a contrução e aprelhamento de creches para atender as necessidades das crianças com 

                              idade infantil, mobiliar  e  aparelhar  as unidades de creches constrídas; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      315.000,00                                    1.042.688,00            1.357.688,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.357.688,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1043 - Reforma e Ampliação de Creches                                                   

            Descrição:        Assegurar projetos e  ações  que  viabilizem  a reforma e ampliação de creches, com vistas a 

                              atender as necessidades de crianças com idade infantil.                                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      157.500,00                                      521.343,00              678.843,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.843,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2080 - Manutenção do Ensino Infantil - 60%                                              

            Descrição:        Garantir o atendimento  ao  alunado  de  creches  e  pré escola,  em  torno  de  300  alunos 

                              anualmente, buscar qualificar  o  processo  da  educação  infantil,  com adequação do espaço 

                              físico e capacitação  de professores de modo a possibilitar a melhora no ensino, bem como, a 

                              ampliação do atendimento do mesmo; demais atividades correlatas.                             

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                         300                                             900                   1.200 

 

                  Quantidade por ano___             300                                             900                   1.200 

                  Valor por ano________      215.250,00                                      712.503,00              927.753,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade       1.200        valor       927.753,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2081 - Manutenção do Ensino Infantil - 40%                                               
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Garantir o atendimento  ao  alunado  de  creches  e  pré escola,  em  torno  de  300  alunos 

                              anualmente, buscar qualificar  o  processo  da  educação  infantil,  com adequação do espaço 

                              físico e capacitação  de professores de modo a possibilitar a melhora no ensino, bem como, a 

                              ampliação do atendimento do mesmo; demais atividades correlatas.                             

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                         300                                             900                   1.200 

 

                  Quantidade por ano___             300                                             900                   1.200 

                  Valor por ano________      168.000,00                                      556.101,00              724.101,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade       1.200        valor       724.101,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             855.750,00                                    2.832.635,00            3.688.385,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0122 - Cultura                                                      

                          CULTURA E ARTE:  a) - promover o desenvolvimento da arte e cultura do Município, relacionadas a danças 

                          folclóricas, carnavalescas, juninas.  b)  - potencializar a criatividade artística teatral, artesanal, 

                          pintura de muros  e paredes, a arte escupida dentre outras. c) - promover o intercâmbio cultural entre 

                          municípios. d) -  Promover  festivais  de  música,  arte.  e)  -  autoridade competente poderá, para a 

                          consecução dos objetivos  deste  programa,  promover  competições de caráter premiativo,em parceria ou 

                          nao. f) -  promover  o  desenvolvimento  da Escola de Música. g) - promover eventos relacionados com a 

                          feira de ciência no município. h) - demais atividades correlatas.                                      

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2035 - Manutenção das Atividades da Semucel                                             

            Descrição:        Garantir a permanente  manutenção  das atividades administrativas da unidade orçamentaria em 

                              epígrafe, objetivando garantir   o   planejamento,  coordenação,  execução  e  avaliação  de 

                              resultados das açõe  e  projetos desenvolvidos pela mesma, relacionados a cultura, esporte e 

                              lazer no município; demais atividades correlatas.                                            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.004,00                                      347.576,00              452.580,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.580,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2036 - Apoio à Disseminação da Cultura Religiosa(Emendas Impositivas Art.148-A)         

            Descrição:        Assegurar apoio a  eventos  de  caráter religioso para todas as entidades, com o objetivo de 

                              divulgar e disseminar a cultura religiosa.                                                   

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2037 - Apoio a Eventos Municipais                                                       

            Descrição:        Garantir apoio financeiro  a  eventos  municipais em datas festivas que visem a diversão dos 

                              cidadãos, como o  aniversário  da  cidade,  vaquejadas,  rodeios,  motocross e rallys, entre 

                              outros.                                                                                      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       93.593,00                                      309.806,00              403.399,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       403.399,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2038 - Disseminação da Cultura Popular                                                  

            Descrição:        Promover ações e  projetos que objetivem garantir a manutenção do processo de realização das 

                              festividades carnavalescas, festas  juninas,  dentre outras; a autoridade competente poderá, 

                              através de incentivo  financeiro  e/ou  estrutura, contribuir com a promoção desses eventos; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       80.223,00                                      265.548,00              345.771,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       345.771,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2111 - Construção da casa de cultura - Centro Cultural                                  

            Descrição:        Construir a casa  de  cultura;  adquirir  equipamentos  e  materiais permanente destinados a 

                              mobiliar esse local,  bem  como  para  outras  atividades que objetivem a potencialização da 

                              cultura municipal; para consecução dos objetivos desta ação, a autoridade poderá desenvolver 

                              parcerias com órgãos do governo federal, estadual, instituições de qualquer narureza; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________       73.500,00                                      243.293,00              316.793,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       316.793,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             419.172,00                                    1.387.513,00            1.806.685,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0123 - Esporte e Lazer                                              

                          ESPORTE E LAZER:   a)   -   desenvolver  ações  e  projetos  que  potencializem  o  esporte  amador  e 

                          semiprofissional, a prática  de  lazer,  em  todos  níveis  e  para todas as idades. b) - a autoridade 

                          competente poderá adequar  espaço  físico,  quadro de pessoal, adquirir materiais de consumo diversos, 

                          equipamentos e material  permanente  para  a  consecução  dos  objetivos  deste  programa. c) - demais 

                          atividades correlatas.                                                                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1024 - Manutenção do Estádio Municipal                                                  

            Descrição:        Assegurar a reforma  e  ampliação  de  estádio  destinado  à  prática de futebol de campo no 

                              município; para consecução  desse  objetivo  a autoridade competente poderá firmar parcerias 

                              com as esferas de governo, bem como com a iniciativa privada; outras atividades correlatas.  

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      106.964,00                                      354.064,00              461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1026 - Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas                                   

            Descrição:        Garantir recursos que  visem  a  construção e reforma de quadras poliesportivas no município 

                              objetivando mantê las em condições de uso contínuo                                           

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           2                                               6                       8 

 

                  Quantidade por ano___               2                                               6                       8 

                  Valor por ano________      141.750,00                                      469.209,00              610.959,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           8        valor       610.959,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2039 - Apoio às Ativ. de Desporto Comunitário e Amador (Emendas Impositivas Art.148-A)  

            Descrição:        Garantir apoio às  atividades  do  desporto  comunitário  e  amador  no  município; adquirir 

                              materais esportivos e  outros  artigos  relacionados com a prática do esporte amador; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade             
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      106.964,00                                      354.064,00              461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2040 - Apoio a Manifestações Desportivas e Lazer                                        

            Descrição:        Promover eventos de  lazer  tais  como  "domingo  popular  de  lazer";  promover  passeios e 

                              escursões objetivando o  intercâmbio  cultural  e  recreativo  da  sociedade; adequar espaço 

                              físico e demais estruturas para a consecução dos objetivos deste programa; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             422.530,00                                    1.398.627,00            1.821.157,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0124 - Fundeb: Ensino Fundamental                                   

                          ENSINO FUNDAMENTAL: a)  -  garantir  a  manutenção  do  ensino  fundamental  e  básico  no  município, 

                          possibilitando o atendimento  de  forma ampliada e qualificada em todos os níveis da rede municipal de 

                          ensino. b) -  adequar  quadro  de  pessoal,  incluindo  a qualificação dos profissionais. c) - adequar 

                          espaço físico, adquirir  materiais  de  consumo  diversos.  d)  -  adquirir  equipamentos  e materiais 

                          permanente. e) - demais atividades correlatas.                                                         

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1038 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares                            

            Descrição:        Garantir a construção,   reforma  e/ou  ampliação  de  escolas  municipais  no  decorrer  do 

                              quadriênio, melhorar a  qualificação  do  atendimento, montar parques de lazer nas escolas e 

                              promover demais adequações  do  espaço  físico  objetivando  melhorar  a qualidade do ensino 

                              municipal; demais atividadescorrelatas.                                                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       60.000,00                                      198.607,00              258.607,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       258.607,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1039 - Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas                                   

            Descrição:        Construir, reformar e/ou ampliar quadras poliesportivas nas escolas do município objetivando 

                              incentivar a prática de esportes e viabilizar a ministração da disciplina educação física de 

                              forma prática.                                                                               

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       60.000,00                                      198.607,00              258.607,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       258.607,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1040 - Construção e Aparelhamento de Unidades Escolares                                 

            Descrição:        Visa assegurar projetos que viabilizem a construção e aparelhamento de unidades escolares no 

                              município de Nova  Ipixuna,  para  consecução  desse  objetivo  o  município  poderá  firmar 

                              parcerias com as esferas de governo, bem como com a iniciativa privada.                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      367.500,00                                    1.216.470,00            1.583.970,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.583.970,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2077 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Administrativo - 40%           

            Descrição:        Garantir a manutenção  do sistema de ensino fundamental apoio administrativo, cujas despesas 

                              estão estabelecidas no artigo 71 da Lei 9.424/1998, objetivar a qualificação e ampliação dos 

                              atendimentos, beneficiando toda  a  rede  municipal  de  ensino fundamental e básico; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    3.937.500,00                                   13.033.616,00           16.971.116,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor    16.971.116,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2078 - Remuneração dos Profissionais do Magistério e Suporte Pedagógico / 60%           

            Descrição:        Garantir a remuneração do pessoal do ensino fundamental e básico, especificamente garantir o  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              ordenamento em conformidade  ao  artigo  70  da  Lei 9.424/1998, no que toca a valorização e 

                              remuneração dos servidores,  profissionais  do  Magistério,  beneficiando  os alunos da rede 

                              municipal d ensino fundamental; demais atividades correlatas.                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    7.699.823,00                                   25.487.376,00           33.187.199,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor    33.187.199,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                          12.124.823,00                                   40.134.676,00           52.259.499,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0125 - Saúde: Gestão Administrativa                                 

                          Saúde: a) garantir  a  manuteção  do  processo  de  planejamento,  coordenação,  execução, avaliação e 

                          controle das atividades  desenvolvidas com saúde pública municipal. b) - a autoridade competente, para 

                          consecução dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com órgãos do governo 

                          federal, estadual e  com  instituiçãos  de  qualquer  natureza.  c) - adequar espaço físico, quadro de 

                          pessoal, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. d) - promover o 

                          processo de publicação  das  ações  desenvolvidas  na  saúde pública municipal. e) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1028 - Reforma e Ampliação do Prédio da Semudesp                                        

            Descrição:        Garantir a reforma e ampliação das intalações dp prédio onde funciona a Secretaria de Saúde, 

                              visando maior funcionalidade e conforto para os servidores; demais atividades correlatas.    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2044 - Manutenção das Atividades da Semudesp                                            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo  de  planejamento,  coordenação,  execução,  avaliação e 

                              controle das atividades  desenvolvidas  com  saúde  pública  municipal  e saneamento; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 034        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      133.705,00                                      442.581,00              576.286,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       576.286,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2046 - Contribuições a Consórcios Públicos - CISAT                                      

            Descrição:        Visa garantir recursos  para  contribuição  ao  Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 

                              Araguaia e Tocantins, do qual o município de Nova Ipixuna faz parte.                         

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      441.000,00                                    1.459.764,00            1.900.764,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.900.764,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2047 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde                                        

            Descrição:        Assegurar a manutenção  do  Conselho  Municipal  de Saúde do Município em suas atividades de 

                              fiscalização dos gastos  dos  recursos  relacionados  ao sistema de saúde; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2048 - Manutenção das Ativ. do Fundo Mun. de Sa úde (Emendas Impositivas L.O. Art.148-A 

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo  de  planejamento,  coordenação,  execução,  avaliação e 

                              controle das atividades  desenvolvidas  com saúde pública municipal; promover a adequação da 

                              legislação vigente, do  quadro  de  pessoal, bem como,adquirir material de consumo diversos, 

                              equipamentos e materiais  permanente  e  adequar  o  espaço  físico;  promover o processo de 

                              modernização e capacitação  de  pessoal,  adquirir  veículos  de  apoio;  assegurar ações de 

                              parcerias e/ou consórcios objetivando a ampliação do atendimento em saúde; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________    1.008.000,00                                    3.336.606,00            4.344.606,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     4.344.606,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2049 - Encargos com Publicidade                                                         

            Descrição:        Assegurar a divulgação  de  ações  praticas  pelo  Fundo  Municipal  de  Saúde, seja em meio 

                              televisivo, rádio ou  através  de propaganda volante, visando manter a população informada a 

                              cerca das atividades de saúde desenvolvidas no município.                                    

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       42.000,00                                      139.025,00              181.025,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       181.025,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.729.705,00                                    5.725.538,00            7.455.243,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0126 - Saúde: Atenção Básica                                        

                          Atenção Básica: a)  - garantir a manutenção permanente dos serviços básicos de saúde. b) - implementar 

                          ações que possibilitem  a ampliação do atendimento médico e hospitalar a toda população. c) - garantir 

                          a manutenção do  processo  de  fornecimento de medicamentos, buscando ampliar o atendimento, adequar o 

                          espaço para armazenamento  dos  medicamentos, capacitar o quadro de pessoal. d) - implantar unidade de 

                          apoio ao acompanhamento e execução das atividades sanitárias. f) - demais atividades correlatas.       

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1029 - Aquisição de Ambulâncias e Ambulanchas                                           

            Descrição:        Garantir recursos que  possibilitem  a  aquisição  de  ambulâncias  destinadas  a atender as 

                              necessidades do FMS do município.                                                            

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      120.750,00                                      399.696,00              520.446,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       520.446,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1030 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde                               

            Descrição:        Viabilizar a construção,  reforma  e/ou  ampliação  de  postos  de  saúde  nos  bairros mais 

                              necessitados e na  zona  rural  do  município;  para  consecução  desse  objetivo poderá ser 

                              realizado parcerias com as esferas do governo, bem com a iniciativa privada.                 

 

                  Unidade de medida: Projeto               



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 036        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           2                                               6                       8 

 

                  Quantidade por ano___               2                                               6                       8 

                  Valor por ano________      378.000,00                                    1.251.227,00            1.629.227,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           8        valor     1.629.227,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2050 - Programa Campanhas de Vacinação                                                  

            Descrição:        Executar ações que viabilizem as campanhas de vacinação contra várias doenças no município   

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2051 - Programa Saúde da Família - PSF (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  saúde da família, manter o funcionamento das 05 equipes 

                              existentes no município,  buscando  sempre melhorar o atendimento médico domiciliar em todos 

                              os niveis do programa; demais atividades correlatas                                          

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    2.353.146,00                                    7.789.206,00           10.142.352,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor    10.142.352,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2052 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                   

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  PACS  ampliando  o  quadro  dos  agentes no quadriênio, 

                              qualificando e ampliando o combate a doenças infectocontagiosas e parasitárias no município; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      871.500,00                                    2.884.773,00            3.756.273,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.756.273,00  



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                         PPA 2022-2025 - Detalhamento 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna                 Todos os programas                                    Página : 037        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2053 - Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO                                               

            Descrição:        Assegurar investimentos em   procedimentos  e  ações  de  assitência  básica  no  município, 

                              executando os recursos provenientes do Programa Pab Fixo; demais atividades correlatas.      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.491.000,00                                    4.935.395,00            6.426.395,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     6.426.395,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2054 - Programa de Saúde Bucal                                                          

            Descrição:        Desenvolver atividades e  ações que possibilitem a implantação e consequentemente a melhoria 

                              na saúde bucal da população; demais atividades correlatas.                                   

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      198.450,00                                      656.893,00              855.343,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       855.343,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2055 - Programa Saúde na Escola - PSE                                                   

            Descrição:        Executar o programa  saúde  na escola, de acordo com suas especificações, visando a melhoria 

                              da saúde de alunos dentro das escolas; demais atividades correlatas                          

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       36.750,00                                      121.645,00              158.395,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       158.395,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2056 - Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF                          

            Descrição:        Garantir a manutenção  do NASF, conforme condições do programa que visam atender a população 

                              com o apoio  ao  PSF  de  profissionais  de  diversas  áreas  do  conhecimento, entre outras 

                              atividades.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade             
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      246.750,00                                      816.771,00            1.063.521,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.063.521,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2057 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ  

            Descrição:        Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ              

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2116 - Laboratório Regional de Protese Destaria (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)   

            Descrição:        Desenvolver atividades que  possam  melhorar  a  qualidade  de  vida e saúde da população do 

                              município, através do laboratório de protese dentaria.                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      121.275,00                                      401.433,00              522.708,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       522.708,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2121 - Enfrentamento da Emergência COVID19                                              

            Descrição:        Financiamento de ações  e  serviços  públicos  de saúde compreendidos por , ações de atenção 

                              básica, vigilância, média  e  alta  complexidade,  bem  como  aquisição  e  distribuição  de 

                              medicamentos e insumos,  aquisição  de  equipamentos,  contratação  de  serviços  de  saúde, 

                              contratação temporária de  pessoal,  divulgação  de informações à população, bem como outras 

                              despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.                                    

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      315.000,00                                      855.750,00            1.170.750,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.170.750,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           6.304.473,00                                   20.681.641,00           26.986.114,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0127 - Saneamento                                                   

                          Saneamento Urbano e  Rural: a) - garantir a implementação de ações e projetos voltadas para o processo 

                          de saneamento pluvial  e  de  esgoto,  condicionando  a  melhores  condições de vida a população. b) - 

                          desenvolver campanhas educativas  sobre  a  coleta  seletiva  de  lixo,  a  correta embalagem de lixos 

                          evitando ploriferação de  doenças  altamente  contagiosas  no município. c) - desenvolver ampliação do 

                          sistema de aterro sanitário. d) - promover ações que objetivem garantir o fornecimento de água tratada 

                          para o consumo humano. e) - demais atividades correlatas.                                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1012 - Saneamento Urbano e Rural                                                        

            Descrição:        a)Implantar e manter  o  sistema  de  fornecimento  de  água  tratada para o consumo humano. 

                              b)Implementar ações que  objetivem  a  coleta  seletiva  de  lixo, embalagem de lixo de alta 

                              periculosidade. c)Desenvolver ações  e  projetos  de  drenagem de água pluviais, tratamento, 

                              escoamento de esgotos.  d)Promover  o  combate  ao  sistema  de  fossa filtrante no subsolo. 

                              e)Desenvolver campanhas educativas  sobre  saneamento  básico;  implantar  aterro sanitário. 

                              f)Demais atividades correlatas.                                                              

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      840.000,00                                    2.780.505,00            3.620.505,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.620.505,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             840.000,00                                    2.780.505,00            3.620.505,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0128 - Desenvolvimento Social                                       

                          Desenvolvimento Social: a)  - garantir a manutenção do sistema de planejamento, coordenação, execução, 

                          avaliação e controle  social  das  ações  assistencias desenvolvidas pela unidade administrativa. b) - 

                          adequar espaço, quadro de pessoal, nos moldes da legislação. c) - estruturar a unidade, possibilitando 

                          a ampliação e  qualificação  do  atendimento  a  toda  comunidade  Ipixunense.  d) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1045 - Reforma e Ampliação do Centro de Referência em Assist. Social / CRAS             

            Descrição:        Garantir a reforma  e/ou  ampliação do prédio onde funciona o CRAS do município, assegurando 

                              assim o pleno funcionamento das atividades lá desenvolvidas.                                 

 

                  Unidade de medida: Projeto               
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1046 - Construção e Reforma do Prédio do CREAS                                          

            Descrição:        Garantir a implantação  do  CREAS  no  município,  seja com construção ou reforma de prédio, 

                              visando o pleno funcionamento de suas atividades.                                            

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1047 - Reforma e Ampliação da Casa de Passagem                                          

            Descrição:        Visa garantir a reforma do prédio destinado a atender crianças e adolescentes em situação de 

                              risco atendidas pelo Conselho Tutelar.                                                       

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       53.482,00                                      177.032,00              230.514,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       230.514,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2045 - Manutenção das Atividades da Semudeso                                            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  sistema  de  planejamento,  coordenação,  execução,  avaliação  e 

                              controle social das ações assistenciais desenvolvidas pela unidade administrativa.           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       96.800,00                                      320.420,00              417.220,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       417.220,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2084 - Encargos com o Conselho Municipal de Assistencia Social                          

            Descrição:        Assegurar a manutenção  do  Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Ipixuna, por se 

                              tratar de entidade que fiscaliza os dispêndios com a essa função no município                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       80.000,00                                      252.405,00              332.405,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       332.405,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2085 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social               

            Descrição:        Garantir a manutenção  permanente  das  ações  da  unidade  de  trabalho  e promoção social, 

                              organização do quadro  de  funcionários da unidade, desenvolver ações e projetos que visem o 

                              trabalho no município, seja quantitativa ou gualitativamente, promover ações que tenham como 

                              alvo o social,  ou  seja,  que  visem  a  melhoria da qualidade de vida dos cidadãos; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      690.645,00                                    2.308.901,00            2.999.546,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.999.546,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2086 - Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos                

            Descrição:        Garantir a gestão  dos recursos oriundos do FNAS, conforme novo modelo de gestão implantado, 

                              visando o atendimento  de  crianças  e adolescentes de 0 a 17 anos, conforme necessidades do 

                              município                                                                                    

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      296.100,00                                      980.127,00            1.276.227,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.276.227,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2087 - Benefícios Eventuais                                                             

            Descrição:        Garantir a concessão  de  benefícios  eventuais à população carente do município, tais como:  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              ajuda de custo,  urnas  funerárias,  cestas  básicas, entre outros, conforme necessidades do 

                              município assistidas por profissionais da Assistência Social.                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2088 - Manutenção do P.B.V. III - Equipes Volantes do CRAS                              

            Descrição:        Garantir a gestão  de  recursos  oriundos  do  FNAS  relativos  à manutenção do CRAS em suas 

                              atividades intinerantes em toda a extensão do município.                                     

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      106.964,00                                      354.064,00              461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2089 - Manutenção do Centro de Referência em Assistencia Social CRAS Emenda Impositiv   

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  CRAS,  visando  sua  conservação,  perfeita funcionalidade, local 

                              apropriado para as atividades de assitência social; demais atividades correlatas.            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2090 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD SUAS                                  

            Descrição:        Garantir a manutenção do programa bolsa família em suas necessidades, visando a concessão de 

                              bolsas, pelo Governo  Federal,  à  famílias  carentes  do  município, compreendendo todas as 

                              famílias que se enquadrem nas condições do programa; demais atividades correlatas.           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2091 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD PBF                                   

            Descrição:        Garantir a manutenção do programa bolsa família em suas necessidades, visando a concessão de 

                              bolsas, pelo Governo  Federal,  à  famílias  carentes  do  município, compreendendo todas as 

                              famílias que se enquadrem nas condições do programa; demais atividades correlatas.           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      141.750,00                                      469.209,00              610.959,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       610.959,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2092 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS       

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  CREAS,  visando  sua  conservação, perfeita funcionalidade, local 

                              apropriado para as atividades de assitência social; demais atividades correlatas.            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2093 - Manutenção do Programa Bolsa Escola Municipal                                    

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  bolsa  escola, com a aconcessão de bolsas para famílias 

                              carentes do município, demais atividades correlatas.                                         

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       40.111,00                                      132.774,00              172.885,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       172.885,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2097 - Manutenção da Casa de Passagem                                                    
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Descrição:        Visa garantir a  manutenção  do  espaço  utilizado para abrigar, temporariamente, crianças e 

                              adolescentes em situação de risco atendidas pelo Conselho Tutelar.                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       40.111,00                                      132.774,00              172.885,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       172.885,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2112 - Encontro de Gestantes (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)                      

            Descrição:        Garantir o acompanhamento  e  assistência  à  gestantes carentes do município, inclusive com 

                              concessão de enxovais e outras necessidades.                                                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       27.300,00                                       90.366,00              117.666,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       117.666,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2113 - Serviços de Atendimento em Família Acolhedora                                    

            Descrição:        Garantir a gestão  de recursos do serviço de família acolhedoura no município, conforme suas 

                              necessidades.                                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       29.400,00                                       97.317,00              126.717,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       126.717,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2122 - Prevenção e Combate ao COVID-19                                                  

            Descrição:        Ações socioassistenciais com  a  finalidade  de aumentar a capacidade de resposta no SUAS no 

                              atendimento a famílias  e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorente 

                              da COVID-19.                                                                                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       50.000,00                                      150.000,00              200.000,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       200.000,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           2.091.923,00                                    6.919.401,00            9.011.324,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0129 - Educação Profissionalizante                                  

                          EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE: a)  garantir  ações e projetos que viabilizem a implementação da educação 

                          profissionalizante no município;  b) garantir a aquisição de materiais de consumo destinados a atender 

                          esses projetos; c)  promover a realização de cursos técnicos profissionalizantes; d) outras atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2076 - Manutenção do Ensino Profissionalizante                                          

            Descrição:        Garantir e assegurar a manutenção do ensino profissionalizante no município, capacitação dos 

                              alunos e possibilitando  a  inclusão  destes  no  mercado de trabalho; adquirir materiais de 

                              consumo destinados a  atender  as  necessidades  desses  projetos; promover a implantação de 

                              cursos técnicos profissionalizantes; outras atividades correlatas                            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                          55                                             195                     250 

 

                  Quantidade por ano___              55                                             195                     250 

                  Valor por ano________       68.250,00                                      225.914,00              294.164,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         250        valor       294.164,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              68.250,00                                      225.914,00              294.164,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0130 - Fundeb: Educação Especial                                    

                          EDUCAÇÃO ESPECIAL/FUNDEB: a)  garantir  ações  e  projetos  que viabilizem a implementação da educação 

                          especial no município;  b)  garantir  a  aquisição  de materiais de consumo destinados a atender esses 

                          projetos; c) promover   a   realização   de  cursos  de  formação,  capacitação  e  especialização  de 

                          profissionais que atuam  com  alunos  atendidos  por  esses  projetos; d) adequar espaços físicos para 

                          atendimento desses alunos; e) outras atividades correlatas.                                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2083 - Manutenção da Educação Especial                                                  

            Descrição:        Garantir e assegurar  a manutenção da educação especial no município atendendo o alunado com 

                              necessidades especiais, adquirir  materiais  de consumo destinados a atender as necessidades 

                              desses projetos, promover  adequação  de  espeço  físicos  para atendimento desses projetos; 

                              outras atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade             
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      168.000,00                                      556.101,00              724.101,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       724.101,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             168.000,00                                      556.101,00              724.101,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0135 - Transporte Escolar                                           

                          TRANSPORTE ESCOLAR: executar,  na  forma da legislação, projetos relacionados ao transporte escolar no 

                          município de Nova  Ipixuna, visando melhorar as consições de transporte de alunos da rede municipal de 

                          ensino.                                                                                                

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1036 - Aquisição de Transporte Escolar - PNAT                                           

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a atender ao programa de apoio ao transporte 

                              escolar do município, visando aumento a qualidade do serviço prestado ao alunado             

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           2                                               6                       8 

 

                  Quantidade por ano___               2                                               6                       8 

                  Valor por ano________      241.500,00                                      799.394,00            1.040.894,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           8        valor     1.040.894,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1041 - Aquisição de Transporte Escolar - Ensino Fundamental - 40%                       

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a atender ao programa de apoio ao transporte 

                              escolar do município,através   de  recursos  assegurados  pelo  Fundeb,  visando  aumento  a 

                              qualidade do serviço prestado ao alunado.                                                    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           2                                               6                       8 

 

                  Quantidade por ano___               2                                               6                       8 

                  Valor por ano________      321.000,00                                    1.062.549,00            1.383.549,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           8        valor     1.383.549,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2066 - Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE           

            Descrição:        Executar de forma  plena  e  correta,  o  programa  de  apoio ao transporte escolar - PNATE,  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              atendendo suas especificações.                                                               

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      282.523,00                                      935.185,00            1.217.708,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.217.708,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2079 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - 40%                     

            Descrição:        Assegurar, com recursos  do  Fundeb, a manutenção do transporte escolar que atende o alunado 

                              da rede municipal de ensino; demais atividades correlatas.                                   

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      895.658,00                                    2.964.740,00            3.860.398,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     3.860.398,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2114 - Manutenção do Transporte Escolar Estado                                          

            Descrição:        Garantir o funcionamento  do  Transporte  Escolar Estado. Exetar de forma plena e correta, o 

                              programa de apoio ao transporte escolar estado.                                              

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      165.375,00                                      547.410,00              712.785,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       712.785,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.906.056,00                                    6.309.278,00            8.215.334,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0136 - Saúde: Assistência Farmacêutica Básica                       

                          ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB: a) - garantir a manutenção do programa de fornecimento gratuito 

                          de medicamentos a  toda  a  população, em especial às mais carente, buscando contribuir no processo de 

                          melhoria da saúde  pública  municipal. b) - promover ações que condicionem a melhoria nas condições de 

                          armazenamento e controle  de  distribuição. c) - cumprir a meta para o programa farmácia básica de 70% 

                          de atendimento dos medicamentos prescritos. d) - demais atividades correlatas.                          
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2058 - Assistência Farmacêutica Básica - AFB                                            

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  de  fornecimento  gratuito  de  medicamentos  a  toda a 

                              população, em especial  às  mais  carentes,  buscando  contribuir no processo de melhoria da 

                              saúde pública municipal; demais atividades correlatas.                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      511.920,00                                    1.694.519,00            2.206.439,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.206.439,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             511.920,00                                    1.694.519,00            2.206.439,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0137 - Saúde: Média e Alta Complexidade                             

                          Garantir a manutenção  de  políticas  de  saúde voltadas para a assistência hospitar e ambulatorial de 

                          média e alta complexidade.                                                                             

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1031 - Aquisição de Equip.Médicos,Hospitalares e Odontologicos(Emendas Impositivas)     

            Descrição:        Visa assegurar a  aquisição  de  equipamentos  médicos,  hospitalares  e  odontologicos para 

                              atender as necessidades do sistema de saúde do município.                                    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      262.504,00                                      868.920,00            1.131.424,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.131.424,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1062 - Construção Reforma e Ampliação do Hospital Municipal                             

            Descrição:        Viabilizar a construção,  reforma e/ou ampliação do Hospital Municipal;para consecução desse 

                              objetivo poderá ser  realizado  parcerias  com  esferas  do  governo,  bem  com a iniciativa 

                              privada.                                                                                     

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Valor por ano________      220.500,00                                      729.882,00              950.382,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       950.382,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2059 - Assistência Hosp. Ambulatorial de Média Alta Complexidade(Emendas Impositivas)   

            Descrição:        Assegurar investimentos em  procedimentos e ações de assitência hospitalar e ambulatorial de 

                              média e alta complexidade no município, executando os recursos provenientes do programa MAC; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.324.558,00                                    4.384.453,00            5.709.011,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     5.709.011,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2117 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)                              

            Descrição:        Implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).                          

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      225.750,00                                      747.259,00              973.009,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       973.009,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2118 - Tratamento Fora de Domicílio (TFD)                                               

            Descrição:        garantir o acesso  de  pacientes do município a serviços asiistenciais emoutro município, ou 

                              ainda, em caso especiais, de um Estado para outro Estado                                     

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      209.475,00                                      693.387,00              902.862,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       902.862,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2119 - Suporte Profilatico e Terapeutico                                                

            Descrição:        Garantir implantação de  atividades  que  possam  dar  suporte  e assistência a pacinetes do 

                              município, buscando melhorar a qualidade de vida.                                             
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      110.250,00                                      364.940,00              475.190,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       475.190,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           2.353.037,00                                    7.788.841,00           10.141.878,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0138 - Saúde: Vigilância em Saúde                                   

                          Garantir a manutenção de políticas de saúde voltadas para a vigilância em saúde.                       

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2060 - Ações Básicas de Vigilância em Saúde                                             

            Descrição:        Desenvolver ações básicas de vigilância em saúde no município de Nova Ipixuna.               

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      106.964,00                                      354.064,00              461.028,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       461.028,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2061 - Programa Vigilância Sanitária - VISA                                             

            Descrição:        Garantir a implantação  de  projetos  e ações voltadas para o controle sanitário em todos os 

                              níveis buscando propiciar  melhoria  da  qualidade  dos  alimentos  para a população; demais 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2062 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD                                        

            Descrição:        Garantir ações básicas de investigação epidemiológica e ambiental, de diagnósticos de risco, 

                              ações de controle, eliminação e erradicação de agentes de agravos e danos à saúde individual  
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                              e coletiva da população de Nova Ipixuna; outras atividades correlatas.                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       88.200,00                                      291.952,00              380.152,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       380.152,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             262.016,00                                      867.306,00            1.129.322,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0139 - Abastecimento de Água                                        

                          Promover ações para equacionamento do problema de falta de água encanada em moradias das zonas rural e 

                          urbana do município,  com  garatia  de  obras  de construção de sistemas de abastecimento de água, bem 

                          como, sua manutenção.                                                                                  

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1011 - Construção de Sistemas de Abastecimento de Água                                  

            Descrição:        Visa assegurar a  construção  de  sistemas  de  abastecimento  de  água no município de Nova 

                              Ipixuna, garantindo assim,  o  serviço  de  distribuição  de  água  nos  locais  onde  serão 

                              instalados; demais atividades correlatas.                                                    

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      325.500,00                                    1.077.444,00            1.402.944,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.402.944,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2021 - Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água                                  

            Descrição:        Visa assegurar a  manutenção  contínua  e  necessária  do  sistema  de abastecimento de água 

                              existente no município  de  Nova  Ipixuna,  garantindo  assim,  o  perfeito funcionamento do 

                              serviço de distribuição  de  água  nos  locais  onde  estão  instalados;  demais  atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             430.500,00                                    1.425.006,00            1.855.506,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0140 - Desenvolvimento Econômico                                    

                          Garantir a implementação  de  ações  que  visem  o  desenvolvimento econômico do município, tais como: 

                          geração de empregos, capitação de recursos, incentivo às associações e cooperativas, expansão do setor 

                          industrial, entre outras.                                                                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1018 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas                                    

            Descrição:        Garantir a aquisição  de  máquinas  e  implementos agrícolas fundamentais para a execução de 

                              trabalhos no campo,  para  a consecução deste objetivo a autoridade competente poderá firmar 

                              parcerias com as  esferas  de  governo  e também com a iniciativa privada; outras atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      157.502,00                                      521.350,00              678.852,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.852,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1019 - Perfuração de Poços Artesianos,Escavação de Açudes,repressas(Emendas Impositivas 

            Descrição:        Garantir a perfuração de poços artesianos e escavação de açudes e represas para a criação de 

                              peixes.                                                                                      

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           5                                              15                      20 

 

                  Quantidade por ano___               5                                              15                      20 

                  Valor por ano________      525.000,00                                    1.737.815,00            2.262.815,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade          20        valor     2.262.815,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1061 - Construção do Campo de Experimento, Viveiros e Mudas                             

            Descrição:        Assegurar a construção de um campo de experimento de culturas tais como feijão, milho, arroz 

                              entre outras, e  posterior  distribuição  aos  pequenos  produtores rurais do município, e a 

                              contrução de viveiros; garantindo assim geração de emprego e renda.                          

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       61.950,00                                      205.060,00              267.010,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       267.010,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2027 - Manutenção do Mercado Municipal                                                  

            Descrição:        Garantir recursos que  viabilizem a contínua manutenção do mercado municipal, possibilitando 

                              higiene, conforto e  condições  sadias  para  a  comercialização  de mercadorias e produtos; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2028 - Manutenção da Feira do Produtor                                                  

            Descrição:        Garantir a manutenção  da  feira  do  produtor  existente  no município através de ações que 

                              aumentem a circulação  de  protudos;  melhorar as condições de higiêne e limpeza do local da 

                              feira; outras atividades correlatas.                                                         

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       94.500,00                                      312.806,00              407.306,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       407.306,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2029 - Apoio à Agricultura Familiar (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)               

            Descrição:        Viabilizar condições que  incentivem  a agricultura familiar no município gerando trabalho e 

                              renda para moradores  da  zona rural; garantir promoção de treinamentos e projetos de manejo 

                              de culturas, podendo   o   governo   municipal,   para  isso,  firmar  parcerias  com  órgão 

                              especializados como o sebrae; outras atividades correlatas.                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      157.500,00                                      521.343,00              678.843,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       678.843,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2030 - Apoio ao Produtor Rural                                                          

            Descrição:        Assegurar suporte e  apoio  aos  produtores  rurais  do  município,  qual  seja  através  de 

                              treinamentos, transporte, projetos  de  manejo  de  culturas,  estradas  vicinais  e  outros 

                              projetos e ações  que  melhorem  o  trabalho  e  a vida do homem do campo; demais atividades 

                              correlatas.                                                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2031 - Apoio à Agropecuária                                                             

            Descrição:        Assegurar projetos e  ações  que  incentivem  a  produção  agropecuária, setor importante na 

                              geração de renda  do  município;  promover  campanhas  de manejo, vacinação de animais, etc; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       73.500,00                                      243.293,00              316.793,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       316.793,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           1.241.804,00                                    4.110.519,00            5.352.323,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

                          execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

                          competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

                          órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

                          físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais 

                          permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública 

                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1033 - Reforma e Ampliação do Prédio da Semuded                                         

            Descrição:        Garantir a reforma,  ampliação  e adequação das intalações físicas do prédio onde funciona a 

                              Semuded.                                                                                     

 

                  Unidade de medida: Projeto               
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 1063 - Construção do Prédio da Biblioteca Municipal                                     

            Descrição:        Construir o Prédio  da  Biblioteca  Municipal  levando mais conhecimento e qualidade de vida 

                              para estudantes e população de Nova Ipixuna.                                                 

 

                  Unidade de medida: Projeto              

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       452.562,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2041 - Encargos com o Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE                   

            Descrição:        Visa assegurar a  manutenção  com  o  conselho  municipal  de  alimentação escolar que tem a 

                              finalidade de fiscalizar os recursos dispendiados com a merenda escolar no âmbito municipal; 

                              demais atividades correlatas.                                                                

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       26.741,00                                       88.516,00              115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2042 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar e Nutrição - PNAE                  

            Descrição:        Garantir a manutenção  do programa de alimentação escolar para os alunos da rede municipa de 

                              ensino.                                                                                      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                       3.950                                          11.850                  15.800 

 

                  Quantidade por ano___           3.950                                          11.850                  15.800 

                  Valor por ano________      766.500,00                                    2.537.210,00            3.303.710,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade      15.800        valor     3.303.710,00  
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            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2043 - Manutenção das Atividades da Semuded                                             

            Descrição:        Garantir a permanente  manutenção  das atividades administrativas da unidade orçamentária em 

                              epígrafe, objetivando garantir   o   planejamento,  coordenação,  execução  e  avaliação  de 

                              resultados das ações  e  projetos  desenvolvidos  pela  mesma,  relacionados  a  educação do 

                              município; demais atividades correlatas                                                      

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      133.705,00                                      442.581,00              576.286,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       576.286,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2063 - Encargos com o Conselho de Educação                                              

            Descrição:        Assegurar a manutenção  do  conselho municipal de educação de Nova Ipixuna, por se tratar de 

                              entidade que fiscaliza os dispêndios com a educação no município.                            

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       36.000,00                                      119.164,00              155.164,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       155.164,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2064 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação                         

            Descrição:        Garantir a manutenção  das  atividades  desenvolvidas  pelo FME de Nova Ipixuna, em todos os 

                              níveis de atuação; outras atividades correlatas.                                             

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________    1.499.031,00                                    4.961.981,00            6.461.012,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     6.461.012,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2065 - Capacitação de Recursos Humanos                                                  

            Descrição:        Assegurar treinamento e  capacitação  para  pessoal  de  educação do município (professores, 

                              diretores, etc.); garantir  atualização  para  profissionais  do ensino através de cursos de 

                              aperfeiçoamento e outros afins; demais atividades correlatas.                                 
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                          60                                             215                     275 

 

                  Quantidade por ano___              60                                             215                     275 

                  Valor por ano________       73.500,00                                      243.293,00              316.793,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         275        valor       316.793,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2067 - Encargos com Concessão de Bolsas de Estudo                                       

            Descrição:        Assegurar a concessão de bolsas de estudo para discentes da rede municipal de ensino.        

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                          20                                              90                     110 

 

                  Quantidade por ano___              20                                              90                     110 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         110        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2068 - Encargos com Publicidade                                                         

            Descrição:        Assegurar a divulgação  de  ações  pelo  FME,  seja  em meio televisivo, rádio ou através de 

                              propaganda volante, visando   manter  a  população  informada  a  cerca  do  desenvolvimento 

                              educacional no município.                                                                    

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       42.000,00                                      139.025,00              181.025,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       181.025,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2069 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                          

            Descrição:        Garantir a plena  e correta execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, atendendo 

                              suas especificações; demais atividades correlatas.                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       66.852,00                                      221.290,00              288.142,00  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       288.142,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2070 - Manutenção do Programa Salário Educação - QSE                                    

            Descrição:        Assegurar plena execução  do programa salário educação atendendo suas especificações; outras 

                              atividades correlatas.                                                                       

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      522.205,00                                    1.728.564,00            2.250.769,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     2.250.769,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2071 - Encargos com o Conselho Social do Fundeb                                         

            Descrição:        Garantir a manutenção  do  Conselho  Municipal  do  Fundeb, entidade que fiscaliza os gastos 

                              realizados com recursos oriundos do Fundeb.                                                  

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       36.000,00                                      119.164,00              155.164,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       155.164,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2115 - Concessão de Estágio Remunerado para Estudantes                                  

            Descrição:        Concessão de estágio  remunerado  para  estudantes  da  rede de ensino, permitindo intergrar 

                              estudantes no mercado de trabalho.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                          10                                              60                      70 

 

                  Quantidade por ano___              10                                              60                      70 

                  Valor por ano________      105.000,00                                      347.562,00              452.562,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade          70        valor       452.562,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                           3.531.886,00                                   11.690.983,00           15.222.869,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0142 - Fundeb: EJA                                                   
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO   DE  JOVENS  E  ADULTOS:  a)  garantir  ações  e  projetos  que  viabilizem  a 

                          implementação da educação  de  jovens  e adultos no município; b) garantir a aquisição de materiais de 

                          consumo destinados a  atender  esses  projetos;  c)  promover  a  realização  de  cursos  de formação, 

                          capacitação e especialização  de  profissionais  que atuam com alunos atendidos por esses projetos; d) 

                          outras atividades correlatas.                                                                          

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2082 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA                                 

            Descrição:        Garantir a plena  execução  da  educação  de  jovens  e  adultos  -  EJA,  conforme recursos 

                              disponíveis do Fundeb e suas especificações; demais atividades correlatas.                   

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                         100                                             300                     400 

 

                  Quantidade por ano___             100                                             300                     400 

                  Valor por ano________       89.250,00                                      295.428,00              384.678,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade         400        valor       384.678,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              89.250,00                                      295.428,00              384.678,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0143 - Cuidado com a Criança e Adolescente                          

                          Cuidado com a  Criança  e  Adolescente:  a)  -  garantir  a  manutenção  do  sistema  de planejamento, 

                          coordenação, execução, avaliação  e  controle social das ações assistencias desenvolvidas pela unidade 

                          administrativa voltadas para  o  atendimento  da criança e adolescente. b) - adequar espaço, quadro de 

                          pessoal, nos moldes   da  legislação.  c)  -  estruturar  a  unidade,  possibilitando  a  ampliação  e 

                          qualificação do atendimento a toda comunidade Ipixunense. d) - demais atividades correlatas.           

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2095 - Encargos com Conselho Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente - COMDAC        

            Descrição:        Garantir a manutenção do COMDAC, visando a proteção de crianças e adolescentes do município; 

                              outras atividades correlatas                                                                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       42.000,00                                      139.025,00              181.025,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       181.025,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2096 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente 

            Descrição:        Garantir a manutenção  permanente das ações da unidade de proteção da criança e adolescente, 

                              promover ações que tenham como alvo garantir os direitos das crianças e adolescentes; demais 

                              atividades correlatas.                                                                        
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      133.705,00                                      442.581,00              576.286,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       576.286,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2098 - Encargos com o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente                      

            Descrição:        Garantir a manutenção  do Conselho Tutelar, visando a proteção de crianças e adolescentes do 

                              município; outras atividades correlatas.                                                     

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       52.500,00                                      173.781,00              226.281,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       226.281,00 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2099 - Serviço de Acolhimento Institucional - Convênios                                 

            Descrição:        Garantir recursos destinados  a  manutenção  do  centro  de  acolhimento destinado a atender 

                              crianças e adolescentes em condições de risco; demais atividades correlatas.                 

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       26.741,00                                       88.516,00              115.257,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       115.257,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             254.946,00                                      843.903,00            1.098.849,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0144 - Preservação do Meio Ambiente                                 

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2105 - Ações Turísticas e Apoio ao Ecoturismo                                           

            Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com 

                              preservação do meio,   recuperação   de  áreas  degradadas,  projetos  de  reflorestamentos, 

                              implantação de unidade  de  produção  de  mudas  e  sementes.  b) - potencializar a produção  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                              agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de  agroindústrias  no  município. c) - promover 

                              campanhas de conscientização  da  sociedade.  d)  -  promover e adequar o quadro de pessoal, 

                              espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                              e) - demais atividades correlatas.                                                           

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       18.718,00                                       61.960,00               80.678,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor        80.678,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              18.718,00                                       61.960,00               80.678,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0145 - Programa de Fórmulas Infantis                                

                          Garantir a integralidade da assistência às crianças com distúrbios nutricionais.                       

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 2120 - Dispensação de Fórmulas Infantis Especiais                                       

            Descrição:        Garantir a integralidade da assistência às crianças com distúrbios nutricionais.             

 

                  Unidade de medida: Atividade            

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________       97.819,00                                      323.793,00              421.612,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor       421.612,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                              97.819,00                                      323.793,00              421.612,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 9999 - Reserva de Contingência                                      

                          RESERVA DE CONTINGÊNCIA:  Garantir  a  disponibilidade de recursos, no percentual mínimo de 1% (um por 

                          cento) da receita  corrente  líquida, destinados exclusivamente a cobertura de passivos contingentes e 

                          demais riscos fiscais imprevistos nos moldes da legislação fiscal em vigor.                            

 

            ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

            Ação_____: 9001 - Reserva de Contingência                                                          

            Descrição:        Garantir a disponibilidade de recursos, no percentual mínimo de 1% (um por cento) da receita 

                              corrente líquida, destinados  exclusivamente  a  cobertura de passivos contingentes e demais 

                              riscos fiscais imprevistos nos moldes da legislação fiscal em vigor.                         

 

                  Unidade de medida: Atividade             
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                  Região                    Quant. 2022                              Quant. 2023 a 2025            Quant. total 

                  Município                           1                                               3                       4 

 

                  Quantidade por ano___               1                                               3                       4 

                  Valor por ano________      420.000,00                                    1.390.252,00            1.810.252,00 

                  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                  Totais___________: Quantidade           4        valor     1.810.252,00 

 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                 TOTAL PROGRAMA___:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                             420.000,00                                    1.390.252,00            1.810.252,00 

                 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     TOTAL GERAL__________________:         Valor  2022                              Valor  2023 a 2025             Valor total 

                                          56.075.303,00                                  185.490.472,00          241.565.775,00 

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  



 

 
 
Pará                                                                            PPA 2022-2025                                                                                   
Governo Municipal de Nova Ipixuna                                            DESPESAS POR FUNÇÃO                                                                    Pag.: 0001  
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
CÓD   FUNÇÃO                                       Valor 2022     Perc      Valor 2023     Perc      Valor 2024     Perc      Valor 2025     Perc               Total     Perc 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
01    Legislativa                                1.621.810,00    2,89%    1.702.900,00    2,89%    1.788.045,00    2,89%    1.877.447,00    2,90%        6.990.202,00    2,89% 
04    Administração                              9.312.853,00   16,61%    9.789.511,00   16,63%   10.278.986,00   16,64%   10.792.930,00   16,65%       40.174.280,00   16,63% 
08    Assistência Social                         2.300.069,00    4,10%    2.415.072,00    4,10%    2.535.826,00    4,10%    2.662.617,00    4,11%        9.913.584,00    4,10% 
10    Saúde                                     11.201.265,00   19,98%   11.738.974,00   19,94%   12.295.919,00   19,90%   12.882.214,00   19,87%       48.118.372,00   19,92% 
12    Educação                                  18.161.340,00   32,39%   19.069.405,00   32,41%   20.022.871,00   32,42%   21.024.012,00   32,42%       78.277.628,00   32,41% 
13    Cultura                                      314.168,00    0,56%      329.877,00    0,56%      346.371,00    0,56%      363.689,00    0,56%        1.354.105,00    0,56% 
15    Urbanismo                                  2.945.666,00    5,25%    3.092.949,00    5,25%    3.247.593,00    5,26%    3.409.972,00    5,26%       12.696.180,00    5,26% 
16    Habitação                                    453.661,00    0,81%      476.344,00    0,81%      500.161,00    0,81%      525.169,00    0,81%        1.955.335,00    0,81% 
17    Saneamento                                   997.500,00    1,78%    1.047.375,00    1,78%    1.099.743,00    1,78%    1.154.730,00    1,78%        4.299.348,00    1,78% 
18    Gestão Ambiental                             555.323,00    0,99%      583.088,00    0,99%      612.241,00    0,99%      642.859,00    0,99%        2.393.511,00    0,99% 
20    Agricultura                                1.136.802,00    2,03%    1.193.642,00    2,03%    1.253.321,00    2,03%    1.315.987,00    2,03%        4.899.752,00    2,03% 
22    Indústria                                    472.500,00    0,84%      496.125,00    0,84%      520.931,00    0,84%      546.977,00    0,84%        2.036.533,00    0,84% 
23    Comércio e Serviços                          157.500,00    0,28%      165.375,00    0,28%      173.643,00    0,28%      182.325,00    0,28%          678.843,00    0,28% 
25    Energia                                       66.852,00    0,12%       70.195,00    0,12%       73.710,00    0,12%       77.397,00    0,12%          288.154,00    0,12% 
26    Transporte                                 5.535.464,00    9,87%    5.812.237,00    9,87%    6.102.848,00    9,88%    6.407.990,00    9,88%       23.858.539,00    9,88% 
27    Desporto e Lazer                             422.530,00    0,75%      443.656,00    0,75%      465.840,00    0,75%      489.131,00    0,75%        1.821.157,00    0,75% 
99    Reserva de Contingência                      420.000,00    0,75%      441.000,00    0,75%      463.050,00    0,75%      486.202,00    0,75%        1.810.252,00    0,75% 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                             TOTAL GERAL        56.075.303,00  100,00%   58.867.725,00  100,00%   61.781.099,00  100,00%   64.841.648,00  100,00%      241.565.775,00  100,00% 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
Pará                                                                            PPA 2022-2025                                                                                   
Governo Municipal de Nova Ipixuna                                           DESPESAS POR SUBFUNÇÃO                                                                  Pag.: 0001  
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
CÓD   SUBFUNÇÃO                                    Valor 2022     Perc      Valor 2023     Perc      Valor 2024     Perc      Valor 2025     Perc               Total     Perc 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
031   Ação Legislativa                           1.604.585,00    2,86%    1.684.814,00    2,86%    1.769.055,00    2,86%    1.857.507,00    2,86%        6.915.961,00    2,86% 
122   Administração Geral                       11.744.395,00   20,94%   12.320.276,00   20,93%   12.906.289,00   20,89%   13.523.100,00   20,86%       50.494.060,00   20,90% 
124   Controle Interno                              59.225,00    0,11%       62.186,00    0,11%       65.295,00    0,11%       68.560,00    0,11%          255.266,00    0,11% 
127   Ordenamento Territorial                       40.111,00    0,07%       42.117,00    0,07%       44.223,00    0,07%       46.434,00    0,07%          172.885,00    0,07% 
128   Formação de Recursos Humanos                 126.000,00    0,22%      132.300,00    0,22%      138.914,00    0,22%      145.860,00    0,22%          543.074,00    0,22% 
243   Assistência à Criança e ao Adolescente       468.934,00    0,84%      492.381,00    0,84%      517.000,00    0,84%      542.849,00    0,84%        2.021.164,00    0,84% 
244   Assistência Comunitária                      679.785,00    1,21%      713.776,00    1,21%      749.466,00    1,21%      786.938,00    1,21%        2.929.965,00    1,21% 
301   Atenção Básica                             6.501.393,00   11,59%    6.826.460,00   11,60%    7.167.781,00   11,60%    7.526.169,00   11,61%       28.021.803,00   11,60% 
302   Assistência Hospitalar e Ambulatorial      2.353.037,00    4,20%    2.470.687,00    4,20%    2.594.221,00    4,20%    2.723.933,00    4,20%       10.141.878,00    4,20% 
304   Vigilância Sanitária                          66.852,00    0,12%       70.195,00    0,12%       73.705,00    0,12%       77.390,00    0,12%          288.142,00    0,12% 
305   Vigilância Epidemiológica                    195.164,00    0,35%      204.922,00    0,35%      215.168,00    0,35%      225.926,00    0,35%          841.180,00    0,35% 
306   Alimentação e Nutrição                       864.319,00    1,54%      907.535,00    1,54%      952.911,00    1,54%    1.000.557,00    1,54%        3.725.322,00    1,54% 
361   Ensino Fundamental                        16.473.819,00   29,37%   17.297.510,00   29,37%   18.162.382,00   29,40%   19.070.500,00   29,42%       71.004.211,00   29,39% 
362   Ensino Médio                                 135.102,00    0,24%      141.857,00    0,24%      148.950,00    0,24%      156.397,00    0,24%          582.306,00    0,24% 
363   Ensino Profissional                           68.250,00    0,12%       71.662,00    0,12%       75.245,00    0,12%       79.007,00    0,12%          294.164,00    0,12% 
365   Educação Infantil                            855.750,00    1,53%      898.537,00    1,53%      943.463,00    1,53%      990.635,00    1,53%        3.688.385,00    1,53% 
366   Educação de Jovens e Adultos                  89.250,00    0,16%       93.712,00    0,16%       98.398,00    0,16%      103.318,00    0,16%          384.678,00    0,16% 
367   Educação Especial                            168.000,00    0,30%      176.400,00    0,30%      185.220,00    0,30%      194.481,00    0,30%          724.101,00    0,30% 
392   Difusão Cultural                             314.168,00    0,56%      329.877,00    0,56%      346.371,00    0,56%      363.689,00    0,56%        1.354.105,00    0,56% 
451   Infra Estrutura Urbana                     1.937.666,00    3,46%    2.034.549,00    3,46%    2.136.275,00    3,46%    2.243.087,00    3,46%        8.351.577,00    3,46% 
452   Serviços Urbanos                           1.008.000,00    1,80%    1.058.400,00    1,80%    1.111.318,00    1,80%    1.166.885,00    1,80%        4.344.603,00    1,80% 
482   Habitação Urbana                             369.428,00    0,66%      387.898,00    0,66%      407.293,00    0,66%      427.658,00    0,66%        1.592.277,00    0,66% 
512   Saneamento Básico Urbano                   1.064.352,00    1,90%    1.117.571,00    1,90%    1.173.448,00    1,90%    1.232.120,00    1,90%        4.587.491,00    1,90% 
541   Preservação e Conservação Ambiental          104.358,00    0,19%      109.575,00    0,19%      115.053,00    0,19%      120.806,00    0,19%          449.792,00    0,19% 
542   Controle Ambiental                           266.782,00    0,48%      280.121,00    0,48%      294.126,00    0,48%      308.838,00    0,48%        1.149.867,00    0,48% 
543   Recuperação de Áreas Degradadas               41.448,00    0,07%       43.521,00    0,07%       45.697,00    0,07%       47.982,00    0,07%          178.648,00    0,07% 
544   Recursos Hídricos                             53.482,00    0,10%       56.156,00    0,10%       58.964,00    0,10%       61.912,00    0,10%          230.514,00    0,10% 
605   Abastecimento                                161.352,00    0,29%      169.420,00    0,29%      177.891,00    0,29%      186.785,00    0,29%          695.448,00    0,29% 
606   Extensão Rural                               901.950,00    1,61%      947.047,00    1,61%      994.397,00    1,61%    1.044.117,00    1,61%        3.887.511,00    1,61% 
608   Promoção da Produção Agropecuária             73.500,00    0,13%       77.175,00    0,13%       81.033,00    0,13%       85.085,00    0,13%          316.793,00    0,13% 
661   Promoção Industrial                          472.500,00    0,84%      496.125,00    0,84%      520.931,00    0,84%      546.977,00    0,84%        2.036.533,00    0,84% 
691   Promoção Comercial                            52.500,00    0,09%       55.125,00    0,09%       57.881,00    0,09%       60.775,00    0,09%          226.281,00    0,09% 
694   Serviços Financeiros                         105.000,00    0,19%      110.250,00    0,19%      115.762,00    0,19%      121.550,00    0,19%          452.562,00    0,19% 
752   Energia Elétrica                              66.852,00    0,12%       70.195,00    0,12%       73.710,00    0,12%       77.397,00    0,12%          288.154,00    0,12% 
782   Transporte Rodoviário                      5.535.464,00    9,87%    5.812.237,00    9,87%    6.102.848,00    9,88%    6.407.990,00    9,88%       23.858.539,00    9,88% 
812   Desporto Comunitário                         422.530,00    0,75%      443.656,00    0,75%      465.840,00    0,75%      489.131,00    0,75%        1.821.157,00    0,75% 
843   Serviço da Dívida Interna                    210.000,00    0,37%      220.500,00    0,37%      231.525,00    0,37%      243.101,00    0,37%          905.126,00    0,37% 
 
 
  



 

 
 
Pará                                                                            PPA 2022-2025                                                                                   
Governo Municipal de Nova Ipixuna                                           DESPESAS POR SUBFUNÇÃO                                                                  Pag.: 0002  
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
CÓD   SUBFUNÇÃO                                    Valor 2022     Perc      Valor 2023     Perc      Valor 2024     Perc      Valor 2025     Perc               Total     Perc 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
999   Reserva de Contingência                      420.000,00    0,75%      441.000,00    0,75%      463.050,00    0,75%      486.202,00    0,75%        1.810.252,00    0,75% 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                             TOTAL GERAL        56.075.303,00  100,00%   58.867.725,00  100,00%   61.781.099,00  100,00%   64.841.648,00  100,00%      241.565.775,00  100,00% 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
CÓD   PROGRAMA                                     Valor 2022     Perc      Valor 2023     Perc      Valor 2024     Perc      Valor 2025     Perc               Total     Perc 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
0101  Ação Legislativa                           1.621.810,00    2,89%    1.702.900,00    2,89%    1.788.045,00    2,89%    1.877.447,00    2,90%        6.990.202,00    2,89% 
0103  Administração Geral                        7.567.769,00   13,50%    7.946.156,00   13,50%    8.343.463,00   13,50%    8.760.631,00   13,51%       32.618.019,00   13,50% 
0104  Frota Renovada                               415.435,00    0,74%      455.624,00    0,77%      480.905,00    0,78%      504.949,00    0,78%        1.856.913,00    0,77% 
0105  Controle Interno                              42.000,00    0,07%       44.100,00    0,07%       46.305,00    0,07%       48.620,00    0,07%          181.025,00    0,07% 
0106  Serviços Urbanos                             535.500,00    0,95%      562.275,00    0,96%      590.388,00    0,96%      619.908,00    0,96%        2.308.071,00    0,96% 
0107  Transporte                                 5.535.464,00    9,87%    5.812.237,00    9,87%    6.102.848,00    9,88%    6.407.990,00    9,88%       23.858.539,00    9,88% 
0108  Urbanismo                                  1.612.166,00    2,88%    1.692.774,00    2,88%    1.777.412,00    2,88%    1.866.281,00    2,88%        6.948.633,00    2,88% 
0109  Extensão Rural                                52.500,00    0,09%       55.125,00    0,09%       57.881,00    0,09%       60.775,00    0,09%          226.281,00    0,09% 
0110  Indústria                                    472.500,00    0,84%      496.125,00    0,84%      520.931,00    0,84%      546.977,00    0,84%        2.036.533,00    0,84% 
0113  Promoção Comercial                            52.500,00    0,09%       55.125,00    0,09%       57.881,00    0,09%       60.775,00    0,09%          226.281,00    0,09% 
0114  Ordenamento Territorial                       40.111,00    0,07%       42.117,00    0,07%       44.223,00    0,07%       46.434,00    0,07%          172.885,00    0,07% 
0115  Energia Elétrica                             434.352,00    0,77%      456.070,00    0,77%      478.878,00    0,78%      502.824,00    0,78%        1.872.124,00    0,77% 
0116  Administração de Concessões                  105.000,00    0,19%      110.250,00    0,19%      115.762,00    0,19%      121.550,00    0,19%          452.562,00    0,19% 
0117  Ensino Médio                                 135.102,00    0,24%      141.857,00    0,24%      148.950,00    0,24%      156.397,00    0,24%          582.306,00    0,24% 
0118  Habitação                                    453.661,00    0,81%      476.344,00    0,81%      500.161,00    0,81%      525.169,00    0,81%        1.955.335,00    0,81% 
0119  Gestão Ambiental                             856.855,00    1,53%      899.696,00    1,53%      944.679,00    1,53%      991.919,00    1,53%        3.693.149,00    1,53% 
0121  Fundeb: Educação Infantil                    855.750,00    1,53%      898.537,00    1,53%      943.463,00    1,53%      990.635,00    1,53%        3.688.385,00    1,53% 
0122  Cultura                                      419.172,00    0,75%      440.131,00    0,75%      462.138,00    0,75%      485.244,00    0,75%        1.806.685,00    0,75% 
0123  Esporte e Lazer                              422.530,00    0,75%      443.656,00    0,75%      465.840,00    0,75%      489.131,00    0,75%        1.821.157,00    0,75% 
0124  Fundeb: Ensino Fundamental                12.124.823,00   21,65%   12.731.064,00   21,65%   13.367.616,00   21,65%   14.035.996,00   21,65%       52.259.499,00   21,65% 
0125  Saúde: Gestão Administrativa               1.729.705,00    3,08%    1.816.190,00    3,09%    1.906.999,00    3,09%    2.002.349,00    3,09%        7.455.243,00    3,09% 
0126  Saúde: Atenção Básica                      6.304.473,00   11,24%    6.588.944,00   11,19%    6.888.389,00   11,15%    7.204.308,00   11,11%       26.986.114,00   11,17% 
0127  Saneamento                                   840.000,00    1,50%      882.000,00    1,50%      926.100,00    1,50%      972.405,00    1,50%        3.620.505,00    1,50% 
0128  Desenvolvimento Social                     2.091.923,00    3,73%    2.196.519,00    3,73%    2.303.845,00    3,73%    2.419.037,00    3,73%        9.011.324,00    3,73% 
0129  Educação Profissionalizante                   68.250,00    0,12%       71.662,00    0,12%       75.245,00    0,12%       79.007,00    0,12%          294.164,00    0,12% 
0130  Fundeb: Educação Especial                    168.000,00    0,30%      176.400,00    0,30%      185.220,00    0,30%      194.481,00    0,30%          724.101,00    0,30% 
0135  Transporte Escolar                         1.906.056,00    3,40%    2.001.358,00    3,40%    2.101.424,00    3,40%    2.206.496,00    3,40%        8.215.334,00    3,40% 
0136  Saúde: Assistência Farmacêutica Básica       511.920,00    0,91%      537.516,00    0,91%      564.392,00    0,91%      592.611,00    0,91%        2.206.439,00    0,91% 
0137  Saúde: Média e Alta Complexidade           2.353.037,00    4,20%    2.470.687,00    4,20%    2.594.221,00    4,20%    2.723.933,00    4,20%       10.141.878,00    4,20% 
0138  Saúde: Vigilância em Saúde                   262.016,00    0,47%      275.117,00    0,47%      288.873,00    0,47%      303.316,00    0,47%        1.129.322,00    0,47% 
0139  Abastecimento de Água                        430.500,00    0,77%      452.025,00    0,77%      474.625,00    0,77%      498.356,00    0,77%        1.855.506,00    0,77% 
0140  Desenvolvimento Econômico                  1.241.804,00    2,21%    1.303.894,00    2,21%    1.369.085,00    2,22%    1.437.540,00    2,22%        5.352.323,00    2,22% 
0141  Educação: Gestão Administrativa            3.531.886,00    6,30%    3.708.481,00    6,30%    3.893.904,00    6,30%    4.088.598,00    6,31%       15.222.869,00    6,30% 
0142  Fundeb: EJA                                   89.250,00    0,16%       93.712,00    0,16%       98.398,00    0,16%      103.318,00    0,16%          384.678,00    0,16% 
0143  Cuidado com a Criança e Adolescente          254.946,00    0,45%      267.693,00    0,45%      281.078,00    0,45%      295.132,00    0,46%        1.098.849,00    0,45% 
0144  Preservação do Meio Ambiente                  18.718,00    0,03%       19.654,00    0,03%       20.637,00    0,03%       21.669,00    0,03%           80.678,00    0,03% 
0145  Programa de Fórmulas Infantis                 97.819,00    0,17%      102.710,00    0,17%      107.845,00    0,17%      113.238,00    0,17%          421.612,00    0,17% 
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Governo Municipal de Nova Ipixuna                                           DESPESAS POR PROGRAMA                                                                   Pag.: 0002  
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
CÓD   PROGRAMA                                     Valor 2022     Perc      Valor 2023     Perc      Valor 2024     Perc      Valor 2025     Perc               Total     Perc 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
9999  Reserva de Contingência                      420.000,00    0,75%      441.000,00    0,75%      463.050,00    0,75%      486.202,00    0,75%        1.810.252,00    0,75% 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                             TOTAL GERAL        56.075.303,00  100,00%   58.867.725,00  100,00%   61.781.099,00  100,00%   64.841.648,00  100,00%      241.565.775,00  100,00% 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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Governo Municipal de Nova Ipixuna                                             DESPESAS POR ÓRGÃO                                                                    Pag.: 0001  
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
CÓD   ÓRGÃO                                        Valor 2022     Perc      Valor 2023     Perc      Valor 2024     Perc      Valor 2025     Perc               Total     Perc 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
10    Câmara Municipal de Nova Ipixuna           1.621.810,00    2,89%    1.702.900,00    2,89%    1.788.045,00    2,89%    1.877.447,00    2,90%        6.990.202,00    2,89% 
11    Gabinete do Prefeito                         976.500,00    1,74%    1.025.325,00    1,74%    1.076.591,00    1,74%    1.130.420,00    1,74%        4.208.836,00    1,74% 
12    Sec. Mun. de Gestão Pública                  366.964,00    0,65%      385.312,00    0,65%      404.577,00    0,65%      424.805,00    0,66%        1.581.658,00    0,65% 
13    Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças     3.280.873,00    5,85%    3.444.916,00    5,85%    3.617.162,00    5,85%    3.798.016,00    5,86%       14.140.967,00    5,85% 
14    Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos    11.948.026,00   21,31%   12.556.444,00   21,33%   13.184.267,00   21,34%   13.843.480,00   21,35%       51.532.217,00   21,33% 
15    Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico     3.014.415,00    5,38%    3.165.136,00    5,38%    3.323.388,00    5,38%    3.489.557,00    5,38%       12.992.496,00    5,38% 
16    Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo         320.250,00    0,57%      336.262,00    0,57%      353.075,00    0,57%      370.729,00    0,57%        1.380.316,00    0,57% 
17    Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer          841.702,00    1,50%      883.787,00    1,50%      927.978,00    1,50%      974.375,00    1,50%        3.627.842,00    1,50% 
18    Sec. Mun. de Desenvolvimento Educacional     926.946,00    1,65%      973.293,00    1,65%    1.021.958,00    1,65%    1.073.056,00    1,65%        3.995.253,00    1,65% 
19    Sec. Mun. de Desenv. da Saúde Pública        133.705,00    0,24%      140.390,00    0,24%      147.410,00    0,24%      154.781,00    0,24%          576.286,00    0,24% 
20    Sec. Mun. de Desenvolvimento Social           96.800,00    0,17%      101.640,00    0,17%      106.722,00    0,17%      112.058,00    0,17%          417.220,00    0,17% 
21    Fundo Municipal de Saúde                  11.201.265,00   19,98%   11.738.974,00   19,94%   12.295.919,00   19,90%   12.882.214,00   19,87%       48.118.372,00   19,92% 
22    Fundo Municipal de Educação                3.573.154,00    6,37%    3.751.811,00    6,37%    3.939.399,00    6,38%    4.136.368,00    6,38%       15.400.732,00    6,38% 
23    Fundeb                                    14.454.481,00   25,78%   15.177.204,00   25,80%   15.936.062,00   25,82%   16.732.863,00   25,80%       62.300.610,00   25,81% 
24    Fundo Municipal de Assistência Social      2.045.123,00    3,65%    2.147.379,00    3,65%    2.254.748,00    3,65%    2.367.485,00    3,65%        8.814.735,00    3,65% 
25    Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente     254.946,00    0,45%      267.693,00    0,45%      281.078,00    0,45%      295.132,00    0,46%        1.098.849,00    0,45% 
26    Fundo Municipal de Meio Ambiente             564.682,00    1,01%      592.915,00    1,01%      622.559,00    1,01%      653.693,00    1,01%        2.433.849,00    1,01% 
27    Fundo Municipal de Habitação                 453.661,00    0,81%      476.344,00    0,81%      500.161,00    0,81%      525.169,00    0,81%        1.955.335,00    0,81% 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                             TOTAL GERAL        56.075.303,00  100,00%   58.867.725,00  100,00%   61.781.099,00  100,00%   64.841.648,00  100,00%      241.565.775,00  100,00% 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
CÓD    UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                        Valor 2022     Perc      Valor 2023     Perc      Valor 2024     Perc      Valor 2025     Perc               Total     Perc 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
10.10 Câmara Municipal de Nova Ipixuna           1.621.810,00    2,89%    1.702.900,00    2,89%    1.788.045,00    2,89%    1.877.447,00    2,90%        6.990.202,00    2,89% 
11.11 Gabinete do Prefeito                         976.500,00    1,74%    1.025.325,00    1,74%    1.076.591,00    1,74%    1.130.420,00    1,74%        4.208.836,00    1,74% 
12.12 Sec. Mun. de Gestão Pública                  366.964,00    0,65%      385.312,00    0,65%      404.577,00    0,65%      424.805,00    0,66%        1.581.658,00    0,65% 
13.13 Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças     3.280.873,00    5,85%    3.444.916,00    5,85%    3.617.162,00    5,85%    3.798.016,00    5,86%       14.140.967,00    5,85% 
14.14 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos    11.948.026,00   21,31%   12.556.444,00   21,33%   13.184.267,00   21,34%   13.843.480,00   21,35%       51.532.217,00   21,33% 
15.15 Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico     3.014.415,00    5,38%    3.165.136,00    5,38%    3.323.388,00    5,38%    3.489.557,00    5,38%       12.992.496,00    5,38% 
16.16 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo         320.250,00    0,57%      336.262,00    0,57%      353.075,00    0,57%      370.729,00    0,57%        1.380.316,00    0,57% 
17.17 Sec. Mun. de Cultura, Esporte Lazer          841.702,00    1,50%      883.787,00    1,50%      927.978,00    1,50%      974.375,00    1,50%        3.627.842,00    1,50% 
18.18 Sec. Mun. de Desenvolvimento Educacional     926.946,00    1,65%      973.293,00    1,65%    1.021.958,00    1,65%    1.073.056,00    1,65%        3.995.253,00    1,65% 
19.19 Sec. Mun. de Desenv. da Saúde Pública        133.705,00    0,24%      140.390,00    0,24%      147.410,00    0,24%      154.781,00    0,24%          576.286,00    0,24% 
20.20 Sec. Mun. de Desenvolvimento Social           96.800,00    0,17%      101.640,00    0,17%      106.722,00    0,17%      112.058,00    0,17%          417.220,00    0,17% 
21.21 Fundo Municipal de Saúde                  11.201.265,00   19,98%   11.738.974,00   19,94%   12.295.919,00   19,90%   12.882.214,00   19,87%       48.118.372,00   19,92% 
22.22 Fundo Municipal de Educação                3.573.154,00    6,37%    3.751.811,00    6,37%    3.939.399,00    6,38%    4.136.368,00    6,38%       15.400.732,00    6,38% 
23.23 Fundeb                                    14.454.481,00   25,78%   15.177.204,00   25,80%   15.936.062,00   25,82%   16.732.863,00   25,80%       62.300.610,00   25,81% 
24.24 Fundo Municipal de Assistência Social      2.045.123,00    3,65%    2.147.379,00    3,65%    2.254.748,00    3,65%    2.367.485,00    3,65%        8.814.735,00    3,65% 
25.25 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente     254.946,00    0,45%      267.693,00    0,45%      281.078,00    0,45%      295.132,00    0,46%        1.098.849,00    0,45% 
26.26 Fundo Municipal de Meio Ambiente             564.682,00    1,01%      592.915,00    1,01%      622.559,00    1,01%      653.693,00    1,01%        2.433.849,00    1,01% 
27.27 Fundo Municipal de Habitação                 453.661,00    0,81%      476.344,00    0,81%      500.161,00    0,81%      525.169,00    0,81%        1.955.335,00    0,81% 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                             TOTAL GERAL        56.075.303,00  100,00%   58.867.725,00  100,00%   61.781.099,00  100,00%   64.841.648,00  100,00%      241.565.775,00  100,00% 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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Governo Municipal de Nova Ipixuna               DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO                              Página : 001        

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                Valor 2022        Valor 2023        Valor 2024        Valor 2025             Total 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

01-Legislativa 

   031-Ação Legislativa                       1.604.585,00      1.684.814,00      1.769.055,00      1.857.507,00      6.915.961,00 

   124-Controle Interno                          17.225,00         18.086,00         18.990,00         19.940,00         74.241,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   SUBTOTAL                                   1.621.810,00      1.702.900,00      1.788.045,00      1.877.447,00      6.990.202,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

04-Administração 

   122-Administração Geral                    8.201.742,00      8.622.844,00      9.053.986,00      9.506.681,00     35.385.253,00 

   124-Controle Interno                          42.000,00         44.100,00         46.305,00         48.620,00        181.025,00 

   127-Ordenamento Territorial                   40.111,00         42.117,00         44.223,00         46.434,00        172.885,00 

   128-Formação de Recursos Humanos              52.500,00         55.125,00         57.881,00         60.775,00        226.281,00 

   306-Alimentação e Nutrição                   766.500,00        804.825,00        845.066,00        887.319,00      3.303.710,00 

   843-Serviço da Dívida Interna                210.000,00        220.500,00        231.525,00        243.101,00        905.126,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   SUBTOTAL                                   9.312.853,00      9.789.511,00     10.278.986,00     10.792.930,00     40.174.280,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

08-Assistência Social 

   122-Administração Geral                    1.151.350,00      1.208.915,00      1.269.360,00      1.332.830,00      4.962.455,00 

   243-Assistência à Criança e ao Adoles        468.934,00        492.381,00        517.000,00        542.849,00      2.021.164,00 

   244-Assistência Comunitária                  679.785,00        713.776,00        749.466,00        786.938,00      2.929.965,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   SUBTOTAL                                   2.300.069,00      2.415.072,00      2.535.826,00      2.662.617,00      9.913.584,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

10-Saúde 

   122-Administração Geral                    1.987.000,00      2.064.000,00      2.137.199,00      2.215.558,00      8.403.757,00 

   301-Atenção Básica                         6.501.393,00      6.826.460,00      7.167.781,00      7.526.169,00     28.021.803,00 

   302-Assistência Hospitalar e Ambulato      2.353.037,00      2.470.687,00      2.594.221,00      2.723.933,00     10.141.878,00 

   304-Vigilância Sanitária                      66.852,00         70.195,00         73.705,00         77.390,00        288.142,00 

   305-Vigilância Epidemiológica                195.164,00        204.922,00        215.168,00        225.926,00        841.180,00 

   306-Alimentação e Nutrição                    97.819,00        102.710,00        107.845,00        113.238,00        421.612,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   SUBTOTAL                                  11.201.265,00     11.738.974,00     12.295.919,00     12.882.214,00     48.118.372,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

12-Educação 

   122-Administração Geral                      297.669,00        312.552,00        328.180,00        344.589,00      1.282.990,00 

   128-Formação de Recursos Humanos              73.500,00         77.175,00         81.033,00         85.085,00        316.793,00 

   361-Ensino Fundamental                    16.473.819,00     17.297.510,00     18.162.382,00     19.070.500,00     71.004.211,00 

   362-Ensino Médio                             135.102,00        141.857,00        148.950,00        156.397,00        582.306,00 

   363-Ensino Profissional                       68.250,00         71.662,00         75.245,00         79.007,00        294.164,00 

   365-Educação Infantil                        855.750,00        898.537,00        943.463,00        990.635,00      3.688.385,00 

   366-Educação de Jovens e Adultos              89.250,00         93.712,00         98.398,00        103.318,00        384.678,00 

   367-Educação Especial                        168.000,00        176.400,00        185.220,00        194.481,00        724.101,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   SUBTOTAL                                  18.161.340,00     19.069.405,00     20.022.871,00     21.024.012,00     78.277.628,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

13-Cultura 

   392-Difusão Cultural                         314.168,00        329.877,00        346.371,00        363.689,00      1.354.105,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   SUBTOTAL                                     314.168,00        329.877,00        346.371,00        363.689,00      1.354.105,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

15-Urbanismo  
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—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                Valor 2022        Valor 2023        Valor 2024        Valor 2025             Total 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   451-Infra Estrutura Urbana                 1.937.666,00      2.034.549,00      2.136.275,00      2.243.087,00      8.351.577,00 

   452-Serviços Urbanos                       1.008.000,00      1.058.400,00      1.111.318,00      1.166.885,00      4.344.603,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   SUBTOTAL                                   2.945.666,00      3.092.949,00      3.247.593,00      3.409.972,00     12.696.180,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

16-Habitação 

   122-Administração Geral                       17.381,00         18.250,00         19.163,00         20.121,00         74.915,00 

   482-Habitação Urbana                         369.428,00        387.898,00        407.293,00        427.658,00      1.592.277,00 

   512-Saneamento Básico Urbano                  66.852,00         70.196,00         73.705,00         77.390,00        288.143,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   SUBTOTAL                                     453.661,00        476.344,00        500.161,00        525.169,00      1.955.335,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

17-Saneamento 

   512-Saneamento Básico Urbano                 997.500,00      1.047.375,00      1.099.743,00      1.154.730,00      4.299.348,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   SUBTOTAL                                     997.500,00      1.047.375,00      1.099.743,00      1.154.730,00      4.299.348,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

18-Gestão Ambiental 

   122-Administração Geral                       89.253,00         93.715,00         98.401,00        103.321,00        384.690,00 

   541-Preservação e Conservação Ambient        104.358,00        109.575,00        115.053,00        120.806,00        449.792,00 

   542-Controle Ambiental                       266.782,00        280.121,00        294.126,00        308.838,00      1.149.867,00 

   543-Recuperação de Áreas Degradadas           41.448,00         43.521,00         45.697,00         47.982,00        178.648,00 

   544-Recursos Hídricos                         53.482,00         56.156,00         58.964,00         61.912,00        230.514,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   SUBTOTAL                                     555.323,00        583.088,00        612.241,00        642.859,00      2.393.511,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

20-Agricultura 

   605-Abastecimento                            161.352,00        169.420,00        177.891,00        186.785,00        695.448,00 

   606-Extensão Rural                           901.950,00        947.047,00        994.397,00      1.044.117,00      3.887.511,00 

   608-Promoção da Produção Agropecuária         73.500,00         77.175,00         81.033,00         85.085,00        316.793,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   SUBTOTAL                                   1.136.802,00      1.193.642,00      1.253.321,00      1.315.987,00      4.899.752,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

22-Indústria 

   661-Promoção Industrial                      472.500,00        496.125,00        520.931,00        546.977,00      2.036.533,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   SUBTOTAL                                     472.500,00        496.125,00        520.931,00        546.977,00      2.036.533,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

23-Comércio e Serviços 

   691-Promoção Comercial                        52.500,00         55.125,00         57.881,00         60.775,00        226.281,00 

   694-Serviços Financeiros                     105.000,00        110.250,00        115.762,00        121.550,00        452.562,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   SUBTOTAL                                     157.500,00        165.375,00        173.643,00        182.325,00        678.843,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

25-Energia 

   752-Energia Elétrica                          66.852,00         70.195,00         73.710,00         77.397,00        288.154,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   SUBTOTAL                                      66.852,00         70.195,00         73.710,00         77.397,00        288.154,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

26-Transporte 

   782-Transporte Rodoviário                  5.535.464,00      5.812.237,00      6.102.848,00      6.407.990,00     23.858.539,00  
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—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                Valor 2022        Valor 2023        Valor 2024        Valor 2025             Total 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   SUBTOTAL                                   5.535.464,00      5.812.237,00      6.102.848,00      6.407.990,00     23.858.539,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

27-Desporto e Lazer 

   812-Desporto Comunitário                     422.530,00        443.656,00        465.840,00        489.131,00      1.821.157,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   SUBTOTAL                                     422.530,00        443.656,00        465.840,00        489.131,00      1.821.157,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

99-Reserva de Contingência 

   999-Reserva de Contingência                  420.000,00        441.000,00        463.050,00        486.202,00      1.810.252,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   SUBTOTAL                                     420.000,00        441.000,00        463.050,00        486.202,00      1.810.252,00 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

TOTAL FUNÇÃO                                 56.075.303,00     58.867.725,00     61.781.099,00     64.841.648,00    241.565.775,00 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 01 - Legislativa                              

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 031 - Ação Legislativa                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0101 - Ação Legislativa                                             

                          Atividades Administrativas: a)  garantir  a  permanente  manutenção  do sistema de aprovação de leis e 

                          projetos de leis,   planejamento  e  execucao  das  atividades  do  Poder  Legislativo,  compreendendo 

                          desenvolvimentos das atividades  normais  no  exercicio, com indicativo de realizacao de pelo menos 12 

                          sessões itinerantes, anualmente  nas  comunidades  rurais  do  municipio  de Nova Ipixuna. b) - Demais 

                          atividades correlatas.                                                                                 

 

                          Ação_____: 1001 - Aquisição de Veículos                                                            

                          Descrição:        Garantir a aquisição de veículos destinados a atender as necessidades do Poder 

                                            Legislativo Municipal de Nova Ipixuna PA.                                      

 

                          Ação_____: 1002 - Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara                                          

                          Descrição:        Garantir sempre que  necessário, recursos que viabilizem a reforma e ampliação 

                                            das intalações do prédio onde funciona a Câmara Municipal                      

 

                          Ação_____: 2001 - Atividades do Legislativo                                                        

                          Descrição:        Possibilitar ao cidadão  maior  clareza das ações do Poder Legislativo através 

                                            de sessões intinerantes,  garantir  a  manuten;ão  dos  benefícios  sociais da 

                                            sociade Nova Ipixunense    e,   ao   mesmo   tempo,   manter   as   atividades 

                                            administrativas, inclusive de  publicidade  e de análise de projetos de leis e 

                                            suas respectivas aprova;ões na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ipixuna, 

                                            Estado do Pará.                                                                

 

                          Ação_____: 2002 - Publicidade do Legislativo                                                       

                          Descrição:        Garantir o processo   de   publicação   das   ações   do   Poder  Legislativo, 

                                            possibilitando o total entendimento por parte da sociedade.                    

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 124 - Controle Interno                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0101 - Ação Legislativa                                             

                          Atividades Administrativas: a)  garantir  a  permanente  manutenção  do sistema de aprovação de leis e 

                          projetos de leis,   planejamento  e  execucao  das  atividades  do  Poder  Legislativo,  compreendendo 

                          desenvolvimentos das atividades  normais  no  exercicio, com indicativo de realizacao de pelo menos 12 

                          sessões itinerantes, anualmente  nas  comunidades  rurais  do  municipio  de Nova Ipixuna. b) - Demais 

                          atividades correlatas.                                                                                 

 

                          Ação_____: 2003 - Manutenção do Controle Interno                                                   

                          Descrição:        Visa garantir o  perfeito  funcionamento das atividades do Controle Interno do 

                                            Poder Legislativo; outras atividades correlatas                                

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 04 - Administração                            

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                           



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                                PPA 2022-2025 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna      PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO                         Página : 002        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

                          Ação_____: 1005 - Aquisição de Imóveis e Desapropriações                                           

                          Descrição:        Visa garantir a aquisição de bens imóveis e desapropriação de áreas, atendendo 

                                            a legislação pertinente   para   tal,  que  sejam  de  legítimo  interesse  da 

                                            Administraão Pública; demais atividades correlatas                             

 

                          Ação_____: 2004 - Interação Governo Comunidade                                                     

                          Descrição:        a) Garantir a   manutenção   do  processo  de  participação  da  sociedade  no 

                                            planejamento e ordenamento  orçamentário,  definição  de  demanda  em todos os 

                                            níveis. b) Promover plenárias de representação social objetivando a análise da 

                                            gestão seja através de movimento pelo orçamento participativo, seja através de 

                                            movimentos sociais organizados.   c)  Manter  arquivo  de  memória  dos  temas 

                                            levantados e aprovados.  d)  Implementar  ações de comunicação social, iscrita 

                                            e/ou por meio de rádio e televisão, objetivando fazer com que a sociedade tome 

                                            conhecimento das ações do governo municipal. e) Demais atividades correlatas.  

 

                          Ação_____: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito                                               

                          Descrição:        Garantir a manutenção   das   atividades   do  Gabinete  do  Prefeito,  demais 

                                            atividades correlatas.                                                         

 

                          Ação_____: 2006 - Publicidade do Executivo                                                         

                          Descrição:        Publicar permanentemente as  ações do ponto de vista de planejamento, execução 

                                            e avaliação das   ações   da   gestão  municipal,  condicionando  a  sociedade 

                                            participar e conhecer de forma clara e objetiva como o governo desempenha suas 

                                            atividades.                                                                    

 

                          Ação_____: 2007 - Manutenção das Atividades da Semugep                                             

                          Descrição:        MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA SEMUGEP: garantir a manutenção das atividades da 

                                            Sec. Mun. de  Gestão  Pública,  tais  como  o  controle  de  recursos humanos, 

                                            capacitações, planejamento de  ações,  concursos  públicos, entre outras ações 

                                            correlatas.                                                                    

 

                          Ação_____: 2009 - Manutenção das Atividades da Semupof                                             

                          Descrição:        Garantir a manutenção  permanente  das  ações  da  unidade  de administração e 

                                            finanças; organização do  quadro  de  pessoal,  arquivo,  análise de contratos 

                                            temporários e contratações   nos   moldes  da  legislação;  demais  atividades 

                                            correlatas.                                                                    

 

                          Ação_____: 2010 - Contribuição ao PASEP                                                            

                          Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo  de  repasse  das obrigações tributárias e 

                                            contribuitivas relativas ao  PASEP  sobre demais receitas advindas de tributos 

                                            municipais e de transferências; demais atividades correlatas.                  

 

                          Ação_____: 2011 - Contribuição Associativa - AMAT                                                  

                          Descrição:        Garantir a manutenção  da  contribuição  para  a  Associação dos Municípios do 

                                            Araguaia, Tocantins e  Carajás  (AMATCARAJÁS),  da  qual  o  município  mantém 

                                            vínculo associativo.                                                           

 

                          Ação_____: 2012 - Precatórios Judiciais                                                             



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                                PPA 2022-2025 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna      PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO                         Página : 003        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          Descrição:        Garantir recursos que  visem  atender as obrigatoriedades advindas da justiça, 

                                            qual seja a quitação de sentenças judiciais; demais atividades correlatas.     

 

                          Ação_____: 2013 - Contribuições a Consórcios Públicos - COMPART                                    

                          Descrição:        Garantir a manutenção da contribuição para o Consórcio do Municípios Paraenses 

                                            Alagados pelo Rio  Tocantins  (COMPART),  da  qual  o município mantém vínculo 

                                            associativo.                                                                   

 

                          Ação_____: 2014 - Contribuição Associativa - FAMEP                                                 

                          Descrição:        Garantir a manutenção  da  contribuição  para  a  Federação das Associações de 

                                            Municípios do Estado  do  Pará  (FAMEP),  da  qual  o município mantém vínculo 

                                            associativo.                                                                   

 

                          Ação_____: 2015 - Contribuição Associativa - CNM                                                   

                          Descrição:        Garantir a manutenção   da   contribuição   para   Confederação  Nacional  dos 

                                            Municípios (CNM), da qual o município mantém vínculo associativo.              

 

                          Ação_____: 2018 - Manutenção das Atividades da Semosp                                              

                          Descrição:        Garantir a permanente  manutenção das atividades administrativas da unidade de 

                                            obras e serviços  públicos,  objetivando  possibilitar  o  suporte  técnico  e 

                                            logístico do ponto  de  vista  da  execução  de  obras  e  infraestrutura  dos 

                                            programas e ações   das   unidades   gestoras  do  governo  municipal;  demais 

                                            atividades correlatas.                                                         

 

                          Ação_____: 2025 - Manutenção das Atividades da Semude                                              

                          Descrição:        a)Garantir a permanente  manutenção  do  processo de desenvolvimento econômico 

                                            através da unidade  administrativa.  b)Objetivar  a  implantação  de  ações  e 

                                            projetos que possibilitem o atendimento de forma ampliada e qualificada, sendo 

                                            essas ações voltadas  para  a coordenação, execução e avaliação de resultos em 

                                            todos os níveis,  objetivando  a  consecução  dos  objetivos  dos programas de 

                                            produção e comercialização   vegetal,   produção   e  comercialização  animal, 

                                            produção e comercialozação  industrial,  comércio  e  serviços  e  ordenamento 

                                            territorial. c)Enquanto unidade  de  desenvolvimento  econômico, interagir com 

                                            demais unidades orçamentárias   objetivando  o  melhoramento  do  atendimento. 

                                            d)Demais atividades correlatas.                                                

 

                          Ação_____: 2100 - Encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA                       

                          Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos  que objetivem garantir o processo de gestão 

                                            ambiental, com preservação  do meio, recuperação de áreas degradadas, projetos 

                                            de reflorestamentos, implantação  de  unidade de produção de mudas e sementes. 

                                            b) - potencializar  a  produção  agroextrativista.  Subsidiar a implantação de 

                                            agroindústrias no município.  c)  -  promover  campanhas de conscientização da 

                                            sociedade. d) -  promover  e  adequar  o  quadro  de  pessoal,  espaço físico, 

                                            adquirir materiais de  consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                                            e) - demais atividades correlatas.                                             

 

                          Ação_____: 2123 - Departamento de Segurança no Trânsito DSTRAN                                     

                          Descrição:        Manutenção e desenvolvimento do Departamento Municipal de Trânsito.            

 

         Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                          Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

                          das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

                          Ação_____: 1003 - Aquisição de Veículos                                                             
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     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a  atender  as necessidades do 

                                            Gabinete do Prefeito                                                           

 

                          Ação_____: 1004 - Aquisição de Veículos                                                            

                          Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a  atender  as necessidades da 

                                            Secretaria Municipal de Gestão Pública                                         

 

                          Ação_____: 1007 - Aquisição de Veículos                                                            

                          Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a  atender  as necessidades da 

                                            SEMOSP                                                                         

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

                          Ação_____: 2034 - Manutenção das Atividades da Semmat                                              

                          Descrição:        Garantir a manutenção  permanente  das  atividades administrativas da unidade, 

                                            objetivando assegurar o  atendimento  de  forma  ampliada e qualificada a toda 

                                            população do município,  com  ações  e  projetos relacionados à preservação do 

                                            meio ambiente, bem  como,  relacionadas  ao  turismo eco turismo no município; 

                                            demais atividades correlatas.                                                  

 

         Programa: 0122 - Cultura                                                      

                          CULTURA E ARTE:  a) - promover o desenvolvimento da arte e cultura do Município, relacionadas a danças 

                          folclóricas, carnavalescas, juninas.  b)  - potencializar a criatividade artística teatral, artesanal, 

                          pintura de muros  e paredes, a arte escupida dentre outras. c) - promover o intercâmbio cultural entre 

                          municípios. d) -  Promover  festivais  de  música,  arte.  e)  -  autoridade competente poderá, para a 

                          consecução dos objetivos  deste  programa,  promover  competições de caráter premiativo,em parceria ou 

                          nao. f) -  promover  o  desenvolvimento  da Escola de Música. g) - promover eventos relacionados com a 

                          feira de ciência no município. h) - demais atividades correlatas.                                      

 

                          Ação_____: 2035 - Manutenção das Atividades da Semucel                                             

                          Descrição:        Garantir a permanente  manutenção  das  atividades  administrativas da unidade 

                                            orçamentaria em epígrafe,  objetivando  garantir  o planejamento, coordenação, 

                                            execução e avaliação  de  resultados  das  açõe  e projetos desenvolvidos pela 

                                            mesma, relacionados a cultura, esporte e lazer no município; demais atividades 

                                            correlatas.                                                                    

 

         Programa: 0125 - Saúde: Gestão Administrativa                                 

                          Saúde: a) garantir  a  manuteção  do  processo  de  planejamento,  coordenação,  execução, avaliação e 

                          controle das atividades  desenvolvidas com saúde pública municipal. b) - a autoridade competente, para 

                          consecução dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com órgãos do governo 

                          federal, estadual e  com  instituiçãos  de  qualquer  natureza.  c) - adequar espaço físico, quadro de 

                          pessoal, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. d) - promover o 

                          processo de publicação  das  ações  desenvolvidas  na  saúde pública municipal. e) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

                          Ação_____: 2044 - Manutenção das Atividades da Semudesp                                             
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                          Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo  de  planejamento,  coordenação, execução, 

                                            avaliação e controle  das atividades desenvolvidas com saúde pública municipal 

                                            e saneamento; demais atividades correlatas.                                    

 

         Programa: 0128 - Desenvolvimento Social                                       

                          Desenvolvimento Social: a)  - garantir a manutenção do sistema de planejamento, coordenação, execução, 

                          avaliação e controle  social  das  ações  assistencias desenvolvidas pela unidade administrativa. b) - 

                          adequar espaço, quadro de pessoal, nos moldes da legislação. c) - estruturar a unidade, possibilitando 

                          a ampliação e  qualificação  do  atendimento  a  toda  comunidade  Ipixunense.  d) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

                          Ação_____: 2045 - Manutenção das Atividades da Semudeso                                            

                          Descrição:        Garantir a manutenção  do  sistema  de  planejamento,  coordenação,  execução, 

                                            avaliação e controle social das ações assistenciais desenvolvidas pela unidade 

                                            administrativa.                                                                

 

         Programa: 0140 - Desenvolvimento Econômico                                    

                          Garantir a implementação  de  ações  que  visem  o  desenvolvimento econômico do município, tais como: 

                          geração de empregos, capitação de recursos, incentivo às associações e cooperativas, expansão do setor 

                          industrial, entre outras.                                                                              

 

                          Ação_____: 1018 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas                                    

                          Descrição:        Garantir a aquisição  de  máquinas e implementos agrícolas fundamentais para a 

                                            execução de trabalhos  no campo, para a consecução deste objetivo a autoridade 

                                            competente poderá firmar  parcerias  com  as esferas de governo e também com a 

                                            iniciativa privada; outras atividades correlatas.                              

 

         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

                          execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

                          competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

                          órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

                          físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais 

                          permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública 

                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

                          Ação_____: 2041 - Encargos com o Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE                   

                          Descrição:        Visa assegurar a  manutenção  com  o conselho municipal de alimentação escolar 

                                            que tem a  finalidade  de  fiscalizar  os  recursos dispendiados com a merenda 

                                            escolar no âmbito municipal; demais atividades correlatas.                     

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 124 - Controle Interno                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0105 - Controle Interno                                             

                          Controle Interno: garantir  a  permanente  manutenção das atividades da Unidade de controle interno do 

                          municipio, compreendendo o  processo  de informação orçamentária, financeira, patrimonial, de pesquisa 

                          de preços, contratos  administrativos  para  aquisição  de  materiais  e  serviços, acompanhamento dos 

                          processos licitatórios, publicações,  cumprimento  de  prazos  para  entrega de documentos contábeis e 

                          administrativos nos órgaos competentes. Demais atividades correlatas.                                  

 

                          Ação_____: 2016 - Manutenção das atividades do Controle Interno                                     



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                                PPA 2022-2025 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna      PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO                         Página : 006        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

                          Descrição:        Fazer funcionar com eficiência e eficácia as atividades de controle interno do 

                                            município, prevista no  Artigo  74  da  Constituição  Federal  de  1988  e Lei 

                                            Municipal nº 232/2005, de 28 de fevereiro de 2005.                             

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 127 - Ordenamento Territorial                  

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0114 - Ordenamento Territorial                                      

                          Ordenamento Territorial: a)  -  promover  o  processo  de  recadastramento  geral,  tendo  em  vista a 

                          necessidade de fiscalização  da  execução  de  obras, loteamentos urbanos. b) - estruturação de espaço 

                          físico, adequar quadro  de  pessoal,  adquirir  material  permanente  diversos  objetivando garantir a 

                          manutenção de um  sistema complexo de coleta de dados relacionados ao ordenamento territorial urbano e 

                          rural do Muncípio de Nova Ipixuna. c) - cadastrar os titulares de imóvel urbano e rural. d) promover o 

                          sistema de pesquisa  e  estatística, buscando subsidiar o aumento da arrecadação tributária municipal. 

                          e) - demais atividades correlatas.                                                                     

 

                          Ação_____: 2026 - Ordenamento Territorial                                                          

                          Descrição:        a)Implantar um sistema  informatizado  de  coleta  de  dados  de  titulares de 

                                            imóveis urbanos e  rurais.  b)Promover  a identificação de atividades rurais e 

                                            urbanas. c)Identificar potencialidades    e    fragilidades.    d)Promover   a 

                                            implantação de um   sistema   de  cadastramento  e  recadrastamento  social  e 

                                            econômico. e)garantir o   processo  de  pesquisa  e  estatísticas  objetivando 

                                            ampliar os atendimentos   nas   atividades  de  ponta  como  saúde,  educação, 

                                            assistência social e  demais  atividades  de ponta. f) Garantir a ampliação do 

                                            sistema de arrecadação tributária municipal. g)Demais atividades correlatas.   

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

                          Ação_____: 2008 - Capacitação de Recursos Humanos                                                  

                          Descrição:        CAPACITAÇÃO DE RECURSOS  HUMANOS: garantir a manutenção de ações voltadas para 

                                            a formação, treinamento,  capacitação  e especialização de servidores públicos 

                                            municipais.                                                                    

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição                   

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

                          execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

                          competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

                          órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

                          físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais  
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                          permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública 

                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

                          Ação_____: 2042 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar e Nutrição - PNAE                  

                          Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  de  alimentação escolar para os alunos da 

                                            rede municipa de ensino.                                                       

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna                

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

                          Ação_____: 2017 - Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida                                   

                          Descrição:        Garantir o processo de amortização da dívida pactual com Previdência Social, e 

                                            outros orgãos, de  modo  a possibilitar a permanência do município no processo 

                                            de adimplemento para  efeito  de convênios e parcerias em todos niveis; demais 

                                            atividades correlatas.                                                         

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 08 - Assistência Social                       

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                          Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

                          das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

                          Ação_____: 1044 - Aquisição de Veículos                                                            

                          Descrição:        Garantir a aquisição de veículos destinados a atender as necessidades do Fundo 

                                            Municipal de Assistência Social.                                               

 

         Programa: 0128 - Desenvolvimento Social                                       

                          Desenvolvimento Social: a)  - garantir a manutenção do sistema de planejamento, coordenação, execução, 

                          avaliação e controle  social  das  ações  assistencias desenvolvidas pela unidade administrativa. b) - 

                          adequar espaço, quadro de pessoal, nos moldes da legislação. c) - estruturar a unidade, possibilitando 

                          a ampliação e  qualificação  do  atendimento  a  toda  comunidade  Ipixunense.  d) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

                          Ação_____: 1045 - Reforma e Ampliação do Centro de Referência em Assist. Social / CRAS             

                          Descrição:        Garantir a reforma e/ou ampliação do prédio onde funciona o CRAS do município, 

                                            assegurando assim o pleno funcionamento das atividades lá desenvolvidas.       

 

                          Ação_____: 2084 - Encargos com o Conselho Municipal de Assistencia Social                          

                          Descrição:        Assegurar a manutenção  do  Conselho  Municipal  de Assistência Social de Nova  
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                                            Ipixuna, por se  tratar  de  entidade  que  fiscaliza os dispêndios com a essa 

                                            função no município                                                            

 

                          Ação_____: 2085 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social               

                          Descrição:        Garantir a manutenção  permanente  das ações da unidade de trabalho e promoção 

                                            social, organização do  quadro de funcionários da unidade, desenvolver ações e 

                                            projetos que visem   o   trabalho   no   município,   seja   quantitativa   ou 

                                            gualitativamente, promover ações  que  tenham como alvo o social, ou seja, que 

                                            visem a melhoria   da  qualidade  de  vida  dos  cidadãos;  demais  atividades 

                                            correlatas.                                                                    

 

                          Ação_____: 2122 - Prevenção e Combate ao COVID-19                                                  

                          Descrição:        Ações socioassistenciais com a finalidade de aumentar a capacidade de resposta 

                                            no SUAS no  atendimento a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade 

                                            e risco social decorente da COVID-19.                                          

 

         Programa: 0143 - Cuidado com a Criança e Adolescente                          

                          Cuidado com a  Criança  e  Adolescente:  a)  -  garantir  a  manutenção  do  sistema  de planejamento, 

                          coordenação, execução, avaliação  e  controle social das ações assistencias desenvolvidas pela unidade 

                          administrativa voltadas para  o  atendimento  da criança e adolescente. b) - adequar espaço, quadro de 

                          pessoal, nos moldes   da  legislação.  c)  -  estruturar  a  unidade,  possibilitando  a  ampliação  e 

                          qualificação do atendimento a toda comunidade Ipixunense. d) - demais atividades correlatas.           

 

                          Ação_____: 2095 - Encargos com Conselho Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente - COMDAC        

                          Descrição:        Garantir a manutenção do COMDAC, visando a proteção de crianças e adolescentes 

                                            do município; outras atividades correlatas                                     

 

                          Ação_____: 2096 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente 

                          Descrição:        Garantir a manutenção permanente das ações da unidade de proteção da criança e 

                                            adolescente, promover ações  que  tenham  como  alvo  garantir os direitos das 

                                            crianças e adolescentes; demais atividades correlatas.                         

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente   

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0128 - Desenvolvimento Social                                       

                          Desenvolvimento Social: a)  - garantir a manutenção do sistema de planejamento, coordenação, execução, 

                          avaliação e controle  social  das  ações  assistencias desenvolvidas pela unidade administrativa. b) - 

                          adequar espaço, quadro de pessoal, nos moldes da legislação. c) - estruturar a unidade, possibilitando 

                          a ampliação e  qualificação  do  atendimento  a  toda  comunidade  Ipixunense.  d) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

                          Ação_____: 1047 - Reforma e Ampliação da Casa de Passagem                                          

                          Descrição:        Visa garantir a  reforma do prédio destinado a atender crianças e adolescentes 

                                            em situação de risco atendidas pelo Conselho Tutelar.                          

 

                          Ação_____: 2086 - Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos                

                          Descrição:        Garantir a gestão  dos  recursos  oriundos  do  FNAS,  conforme novo modelo de 

                                            gestão implantado, visando  o atendimento de crianças e adolescentes de 0 a 17 

                                            anos, conforme necessidades do município                                       

 

                          Ação_____: 2097 - Manutenção da Casa de Passagem                                                    
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                          Descrição:        Visa garantir a  manutenção do espaço utilizado para abrigar, temporariamente, 

                                            crianças e adolescentes em situação de risco atendidas pelo Conselho Tutelar.  

 

         Programa: 0143 - Cuidado com a Criança e Adolescente                          

                          Cuidado com a  Criança  e  Adolescente:  a)  -  garantir  a  manutenção  do  sistema  de planejamento, 

                          coordenação, execução, avaliação  e  controle social das ações assistencias desenvolvidas pela unidade 

                          administrativa voltadas para  o  atendimento  da criança e adolescente. b) - adequar espaço, quadro de 

                          pessoal, nos moldes   da  legislação.  c)  -  estruturar  a  unidade,  possibilitando  a  ampliação  e 

                          qualificação do atendimento a toda comunidade Ipixunense. d) - demais atividades correlatas.           

 

                          Ação_____: 2098 - Encargos com o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente                      

                          Descrição:        Garantir a manutenção  do  Conselho  Tutelar, visando a proteção de crianças e 

                                            adolescentes do município; outras atividades correlatas.                       

 

                          Ação_____: 2099 - Serviço de Acolhimento Institucional - Convênios                                 

                          Descrição:        Garantir recursos destinados a manutenção do centro de acolhimento destinado a 

                                            atender crianças e  adolescentes  em  condições  de  risco;  demais atividades 

                                            correlatas.                                                                    

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 244 - Assistência Comunitária                  

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0128 - Desenvolvimento Social                                       

                          Desenvolvimento Social: a)  - garantir a manutenção do sistema de planejamento, coordenação, execução, 

                          avaliação e controle  social  das  ações  assistencias desenvolvidas pela unidade administrativa. b) - 

                          adequar espaço, quadro de pessoal, nos moldes da legislação. c) - estruturar a unidade, possibilitando 

                          a ampliação e  qualificação  do  atendimento  a  toda  comunidade  Ipixunense.  d) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

                          Ação_____: 1046 - Construção e Reforma do Prédio do CREAS                                          

                          Descrição:        Garantir a implantação  do  CREAS no município, seja com construção ou reforma 

                                            de prédio, visando o pleno funcionamento de suas atividades.                   

 

                          Ação_____: 2087 - Benefícios Eventuais                                                             

                          Descrição:        Garantir a concessão de benefícios eventuais à população carente do município, 

                                            tais como: ajuda  de  custo,  urnas  funerárias, cestas básicas, entre outros, 

                                            conforme necessidades do município assistidas por profissionais da Assistência 

                                            Social.                                                                        

 

                          Ação_____: 2088 - Manutenção do P.B.V. III - Equipes Volantes do CRAS                              

                          Descrição:        Garantir a gestão  de recursos oriundos do FNAS relativos à manutenção do CRAS 

                                            em suas atividades intinerantes em toda a extensão do município.               

 

                          Ação_____: 2089 - Manutenção do Centro de Referência em Assistencia Social CRAS Emenda Impositiv   

                          Descrição:        Garantir a manutenção    do    CRAS,   visando   sua   conservação,   perfeita 

                                            funcionalidade, local apropriado  para  as  atividades  de  assitência social; 

                                            demais atividades correlatas.                                                  

 

                          Ação_____: 2090 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD SUAS                                  

                          Descrição:        Garantir a manutenção  do programa bolsa família em suas necessidades, visando 

                                            a concessão de bolsas, pelo Governo Federal, à famílias carentes do município, 

                                            compreendendo todas as  famílias  que  se enquadrem nas condições do programa;  
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                                            demais atividades correlatas.                                                  

 

                          Ação_____: 2091 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD PBF                                   

                          Descrição:        Garantir a manutenção  do programa bolsa família em suas necessidades, visando 

                                            a concessão de bolsas, pelo Governo Federal, à famílias carentes do município, 

                                            compreendendo todas as  famílias  que  se enquadrem nas condições do programa; 

                                            demais atividades correlatas.                                                  

 

                          Ação_____: 2092 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS       

                          Descrição:        Garantir a manutenção    do   CREAS,   visando   sua   conservação,   perfeita 

                                            funcionalidade, local apropriado  para  as  atividades  de  assitência social; 

                                            demais atividades correlatas.                                                  

 

                          Ação_____: 2093 - Manutenção do Programa Bolsa Escola Municipal                                    

                          Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  bolsa  escola, com a aconcessão de bolsas 

                                            para famílias carentes do município, demais atividades correlatas.             

 

                          Ação_____: 2112 - Encontro de Gestantes (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)                      

                          Descrição:        Garantir o acompanhamento  e  assistência  à  gestantes carentes do município, 

                                            inclusive com concessão de enxovais e outras necessidades.                     

 

                          Ação_____: 2113 - Serviços de Atendimento em Família Acolhedora                                    

                          Descrição:        Garantir a gestão  de recursos do serviço de família acolhedoura no município, 

                                            conforme suas necessidades.                                                    

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 10 - Saúde                                    

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                          Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

                          das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

                          Ação_____: 1027 - Aquisição de Veículos                                                            

                          Descrição:        Garantir a aquisição de veículos destinados a atender as necessidades do Fundo 

                                            Municipal de Saúde.                                                            

 

         Programa: 0125 - Saúde: Gestão Administrativa                                 

                          Saúde: a) garantir  a  manuteção  do  processo  de  planejamento,  coordenação,  execução, avaliação e 

                          controle das atividades  desenvolvidas com saúde pública municipal. b) - a autoridade competente, para 

                          consecução dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com órgãos do governo 

                          federal, estadual e  com  instituiçãos  de  qualquer  natureza.  c) - adequar espaço físico, quadro de 

                          pessoal, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. d) - promover o 

                          processo de publicação  das  ações  desenvolvidas  na  saúde pública municipal. e) - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

                          Ação_____: 1028 - Reforma e Ampliação do Prédio da Semudesp                                        

                          Descrição:        Garantir a reforma  e  ampliação  das  intalações  dp  prédio  onde funciona a 

                                            Secretaria de Saúde,   visando   maior   funcionalidade  e  conforto  para  os  
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                                            servidores; demais atividades correlatas.                                      

 

                          Ação_____: 2046 - Contribuições a Consórcios Públicos - CISAT                                      

                          Descrição:        Visa garantir recursos  para  contribuição ao Consórcio Público Intermunicipal 

                                            de Saúde do  Araguaia  e  Tocantins,  do  qual o município de Nova Ipixuna faz 

                                            parte.                                                                         

 

                          Ação_____: 2047 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde                                        

                          Descrição:        Assegurar a manutenção  do  Conselho  Municipal  de Saúde do Município em suas 

                                            atividades de fiscalização  dos gastos dos recursos relacionados ao sistema de 

                                            saúde; demais atividades correlatas.                                           

 

                          Ação_____: 2048 - Manutenção das Ativ. do Fundo Mun. de Sa úde (Emendas Impositivas L.O. Art.148-A 

                          Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo  de  planejamento,  coordenação, execução, 

                                            avaliação e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública municipal; 

                                            promover a adequação   da  legislação  vigente,  do  quadro  de  pessoal,  bem 

                                            como,adquirir material de   consumo   diversos,   equipamentos   e   materiais 

                                            permanente e adequar  o  espaço  físico; promover o processo de modernização e 

                                            capacitação de pessoal,   adquirir  veículos  de  apoio;  assegurar  ações  de 

                                            parcerias e/ou consórcios  objetivando  a  ampliação  do atendimento em saúde; 

                                            demais atividades correlatas.                                                  

 

                          Ação_____: 2049 - Encargos com Publicidade                                                         

                          Descrição:        Assegurar a divulgação  de  ações praticas pelo Fundo Municipal de Saúde, seja 

                                            em meio televisivo,  rádio  ou através de propaganda volante, visando manter a 

                                            população informada a   cerca   das   atividades  de  saúde  desenvolvidas  no 

                                            município.                                                                     

 

         Programa: 0126 - Saúde: Atenção Básica                                        

                          Atenção Básica: a)  - garantir a manutenção permanente dos serviços básicos de saúde. b) - implementar 

                          ações que possibilitem  a ampliação do atendimento médico e hospitalar a toda população. c) - garantir 

                          a manutenção do  processo  de  fornecimento de medicamentos, buscando ampliar o atendimento, adequar o 

                          espaço para armazenamento  dos  medicamentos, capacitar o quadro de pessoal. d) - implantar unidade de 

                          apoio ao acompanhamento e execução das atividades sanitárias. f) - demais atividades correlatas.       

 

                          Ação_____: 2121 - Enfrentamento da Emergência COVID19                                              

                          Descrição:        Financiamento de ações  e serviços públicos de saúde compreendidos por , ações 

                                            de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, bem como aquisição e 

                                            distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de equipamentos, contratação 

                                            de serviços de   saúde,  contratação  temporária  de  pessoal,  divulgação  de 

                                            informações à população,   bem   como   outras  despesas  necessárias  para  o 

                                            enfrentamento do coronavírus.                                                  

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 301 - Atenção Básica                           

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0126 - Saúde: Atenção Básica                                        

                          Atenção Básica: a)  - garantir a manutenção permanente dos serviços básicos de saúde. b) - implementar 

                          ações que possibilitem  a ampliação do atendimento médico e hospitalar a toda população. c) - garantir 

                          a manutenção do  processo  de  fornecimento de medicamentos, buscando ampliar o atendimento, adequar o 

                          espaço para armazenamento  dos  medicamentos, capacitar o quadro de pessoal. d) - implantar unidade de 

                          apoio ao acompanhamento e execução das atividades sanitárias. f) - demais atividades correlatas.        



 

 
 

 

 

 

 

 

     Pará                                                PPA 2022-2025 

     Governo Municipal de Nova Ipixuna      PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO                         Página : 012        

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

                          Ação_____: 1029 - Aquisição de Ambulâncias e Ambulanchas                                           

                          Descrição:        Garantir recursos que  possibilitem  a  aquisição  de ambulâncias destinadas a 

                                            atender as necessidades do FMS do município.                                   

 

                          Ação_____: 1030 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde                               

                          Descrição:        Viabilizar a construção, reforma e/ou ampliação de postos de saúde nos bairros 

                                            mais necessitados e na zona rural do município; para consecução desse objetivo 

                                            poderá ser realizado parcerias com as esferas do governo, bem com a iniciativa 

                                            privada.                                                                       

 

                          Ação_____: 2050 - Programa Campanhas de Vacinação                                                  

                          Descrição:        Executar ações que  viabilizem as campanhas de vacinação contra várias doenças 

                                            no município                                                                   

 

                          Ação_____: 2051 - Programa Saúde da Família - PSF (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)            

                          Descrição:        Garantir a manutenção do programa saúde da família, manter o funcionamento das 

                                            05 equipes existentes  no  município,  buscando  sempre melhorar o atendimento 

                                            médico domiciliar em todos os niveis do programa; demais atividades correlatas 

 

                          Ação_____: 2052 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                   

                          Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  PACS  ampliando  o  quadro dos agentes no 

                                            quadriênio, qualificando e  ampliando o combate a doenças infectocontagiosas e 

                                            parasitárias no município; demais atividades correlatas.                       

 

                          Ação_____: 2053 - Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO                                               

                          Descrição:        Assegurar investimentos em  procedimentos  e  ações  de  assitência  básica no 

                                            município, executando os  recursos  provenientes  do Programa Pab Fixo; demais 

                                            atividades correlatas.                                                         

 

                          Ação_____: 2054 - Programa de Saúde Bucal                                                          

                          Descrição:        Desenvolver atividades e    ações    que    possibilitem   a   implantação   e 

                                            consequentemente a melhoria  na  saúde  bucal  da população; demais atividades 

                                            correlatas.                                                                    

 

                          Ação_____: 2055 - Programa Saúde na Escola - PSE                                                   

                          Descrição:        Executar o programa  saúde  na  escola,  de  acordo  com  suas especificações, 

                                            visando a melhoria  da  saúde  de alunos dentro das escolas; demais atividades 

                                            correlatas                                                                     

 

                          Ação_____: 2056 - Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF                          

                          Descrição:        Garantir a manutenção  do  NASF,  conforme  condições  do  programa  que visam 

                                            atender a população  com  o apoio ao PSF de profissionais de diversas áreas do 

                                            conhecimento, entre outras atividades.                                         

 

                          Ação_____: 2057 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ  

                          Descrição:        Programa Nacional de  Melhoria  do  Acesso  e da Qualidade da Atenção Básica - 

                                            PMAQ                                                                           

 

                          Ação_____: 2116 - Laboratório Regional de Protese Destaria (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)   

                          Descrição:        Desenvolver atividades que  possam  melhorar  a  qualidade  de vida e saúde da 

                                            população do município, através do laboratório de protese dentaria.            

 

         Programa: 0136 - Saúde: Assistência Farmacêutica Básica                        
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                          ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB: a) - garantir a manutenção do programa de fornecimento gratuito 

                          de medicamentos a  toda  a  população, em especial às mais carente, buscando contribuir no processo de 

                          melhoria da saúde  pública  municipal. b) - promover ações que condicionem a melhoria nas condições de 

                          armazenamento e controle  de  distribuição. c) - cumprir a meta para o programa farmácia básica de 70% 

                          de atendimento dos medicamentos prescritos. d) - demais atividades correlatas.                         

 

                          Ação_____: 2058 - Assistência Farmacêutica Básica - AFB                                            

                          Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa de fornecimento gratuito de medicamentos a 

                                            toda a população,  em  especial  às  mais  carentes,  buscando  contribuir  no 

                                            processo de melhoria da saúde pública municipal; demais atividades correlatas. 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial    

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0137 - Saúde: Média e Alta Complexidade                             

                          Garantir a manutenção  de  políticas  de  saúde voltadas para a assistência hospitar e ambulatorial de 

                          média e alta complexidade.                                                                             

 

                          Ação_____: 1031 - Aquisição de Equip.Médicos,Hospitalares e Odontologicos(Emendas Impositivas)     

                          Descrição:        Visa assegurar a   aquisição   de   equipamentos   médicos,   hospitalares   e 

                                            odontologicos para atender as necessidades do sistema de saúde do município.   

 

                          Ação_____: 1062 - Construção Reforma e Ampliação do Hospital Municipal                             

                          Descrição:        Viabilizar a construção,  reforma  e/ou  ampliação  do Hospital Municipal;para 

                                            consecução desse objetivo  poderá  ser  realizado  parcerias  com  esferas  do 

                                            governo, bem com a iniciativa privada.                                         

 

                          Ação_____: 2059 - Assistência Hosp. Ambulatorial de Média Alta Complexidade(Emendas Impositivas)   

                          Descrição:        Assegurar investimentos em  procedimentos  e  ações de assitência hospitalar e 

                                            ambulatorial de média e alta complexidade no município, executando os recursos 

                                            provenientes do programa MAC; demais atividades correlatas.                    

 

                          Ação_____: 2117 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)                              

                          Descrição:        Implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).            

 

                          Ação_____: 2118 - Tratamento Fora de Domicílio (TFD)                                               

                          Descrição:        garantir o acesso  de  pacientes do município a serviços asiistenciais emoutro 

                                            município, ou ainda, em caso especiais, de um Estado para outro Estado         

 

                          Ação_____: 2119 - Suporte Profilatico e Terapeutico                                                

                          Descrição:        Garantir implantação de  atividades  que  possam  dar  suporte e assistência a 

                                            pacinetes do município, buscando melhorar a qualidade de vida.                 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária                     

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0138 - Saúde: Vigilância em Saúde                                   

                          Garantir a manutenção de políticas de saúde voltadas para a vigilância em saúde.                       

 

                          Ação_____: 2061 - Programa Vigilância Sanitária - VISA                                             

                          Descrição:        Garantir a implantação  de projetos e ações voltadas para o controle sanitário  
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                                            em todos os níveis buscando propiciar melhoria da qualidade dos alimentos para 

                                            a população; demais atividades correlatas.                                     

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica                

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0138 - Saúde: Vigilância em Saúde                                   

                          Garantir a manutenção de políticas de saúde voltadas para a vigilância em saúde.                       

 

                          Ação_____: 2060 - Ações Básicas de Vigilância em Saúde                                             

                          Descrição:        Desenvolver ações básicas de vigilância em saúde no município de Nova Ipixuna. 

 

                          Ação_____: 2062 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD                                        

                          Descrição:        Garantir ações básicas   de   investigação   epidemiológica  e  ambiental,  de 

                                            diagnósticos de risco,  ações de controle, eliminação e erradicação de agentes 

                                            de agravos e danos à saúde individual e coletiva da população de Nova Ipixuna; 

                                            outras atividades correlatas.                                                  

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição                   

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0145 - Programa de Fórmulas Infantis                                

                          Garantir a integralidade da assistência às crianças com distúrbios nutricionais.                       

 

                          Ação_____: 2120 - Dispensação de Fórmulas Infantis Especiais                                       

                          Descrição:        Garantir a integralidade   da   assistência   às   crianças   com   distúrbios 

                                            nutricionais.                                                                  

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 12 - Educação                                 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                          Visa garantir a  renovação  da frota de veículos automotores do município, visando o pleno atendimento 

                          das necessidades das secretarias municipais e do gabinete do prefeito.                                 

 

                          Ação_____: 1032 - Aquisição de Veículos Administrativos                                            

                          Descrição:        Garantir a aquisição de veículos destinados a atender as necessidades do Fundo 

                                            Municipal de Educação.                                                         

 

         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

                          execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

                          competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

                          órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

                          físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais 

                          permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública  
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                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

                          Ação_____: 1033 - Reforma e Ampliação do Prédio da Semuded                                         

                          Descrição:        Garantir a reforma,  ampliação  e  adequação  das intalações físicas do prédio 

                                            onde funciona a Semuded.                                                       

 

                          Ação_____: 2043 - Manutenção das Atividades da Semuded                                             

                          Descrição:        Garantir a permanente  manutenção  das  atividades  administrativas da unidade 

                                            orçamentária em epígrafe,  objetivando  garantir  o planejamento, coordenação, 

                                            execução e avaliação  de  resultados  das  ações e projetos desenvolvidos pela 

                                            mesma, relacionados a educação do município; demais atividades correlatas      

 

                          Ação_____: 2063 - Encargos com o Conselho de Educação                                              

                          Descrição:        Assegurar a manutenção  do conselho municipal de educação de Nova Ipixuna, por 

                                            se tratar de entidade que fiscaliza os dispêndios com a educação no município. 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

                          execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade 

                          competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

                          órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

                          físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais 

                          permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública 

                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

                          Ação_____: 2065 - Capacitação de Recursos Humanos                                                  

                          Descrição:        Assegurar treinamento e  capacitação  para  pessoal  de  educação do município 

                                            (professores, diretores, etc.);  garantir  atualização  para  profissionais do 

                                            ensino através de  cursos de aperfeiçoamento e outros afins; demais atividades 

                                            correlatas.                                                                    

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 361 - Ensino Fundamental                       

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0124 - Fundeb: Ensino Fundamental                                   

                          ENSINO FUNDAMENTAL: a)  -  garantir  a  manutenção  do  ensino  fundamental  e  básico  no  município, 

                          possibilitando o atendimento  de  forma ampliada e qualificada em todos os níveis da rede municipal de 

                          ensino. b) -  adequar  quadro  de  pessoal,  incluindo  a qualificação dos profissionais. c) - adequar 

                          espaço físico, adquirir  materiais  de  consumo  diversos.  d)  -  adquirir  equipamentos  e materiais 

                          permanente. e) - demais atividades correlatas.                                                         

 

                          Ação_____: 1038 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares                            

                          Descrição:        Garantir a construção,   reforma  e/ou  ampliação  de  escolas  municipais  no 

                                            decorrer do quadriênio, melhorar a qualificação do atendimento, montar parques 

                                            de lazer nas escolas e promover demais adequações do espaço físico objetivando 

                                            melhorar a qualidade do ensino municipal; demais atividadescorrelatas.         

 

                          Ação_____: 1039 - Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas                                    
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                          Descrição:        Construir, reformar e/ou   ampliar   quadras  poliesportivas  nas  escolas  do 

                                            município objetivando incentivar   a   prática  de  esportes  e  viabilizar  a 

                                            ministração da disciplina educação física de forma prática.                    

 

                          Ação_____: 1040 - Construção e Aparelhamento de Unidades Escolares                                 

                          Descrição:        Visa assegurar projetos   que  viabilizem  a  construção  e  aparelhamento  de 

                                            unidades escolares no   município  de  Nova  Ipixuna,  para  consecução  desse 

                                            objetivo o município  poderá  firmar  parcerias com as esferas de governo, bem 

                                            como com a iniciativa privada.                                                 

 

                          Ação_____: 2077 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Administrativo - 40%           

                          Descrição:        Garantir a manutenção  do  sistema de ensino fundamental apoio administrativo, 

                                            cujas despesas estão estabelecidas no artigo 71 da Lei 9.424/1998, objetivar a 

                                            qualificação e ampliação  dos atendimentos, beneficiando toda a rede municipal 

                                            de ensino fundamental e básico; demais atividades correlatas.                  

 

                          Ação_____: 2078 - Remuneração dos Profissionais do Magistério e Suporte Pedagógico / 60%           

                          Descrição:        Garantir a remuneração   do   pessoal   do   ensino   fundamental   e  básico, 

                                            especificamente garantir o  ordenamento  em  conformidade  ao artigo 70 da Lei 

                                            9.424/1998, no que   toca   a   valorização   e  remuneração  dos  servidores, 

                                            profissionais do Magistério, beneficiando os alunos da rede municipal d ensino 

                                            fundamental; demais atividades correlatas.                                     

 

         Programa: 0135 - Transporte Escolar                                           

                          TRANSPORTE ESCOLAR: executar,  na  forma da legislação, projetos relacionados ao transporte escolar no 

                          município de Nova  Ipixuna, visando melhorar as consições de transporte de alunos da rede municipal de 

                          ensino.                                                                                                

 

                          Ação_____: 1036 - Aquisição de Transporte Escolar - PNAT                                           

                          Descrição:        Garantir a aquisição  de veículos destinados a atender ao programa de apoio ao 

                                            transporte escolar do  município,  visando  aumento  a  qualidade  do  serviço 

                                            prestado ao alunado                                                            

 

                          Ação_____: 1041 - Aquisição de Transporte Escolar - Ensino Fundamental - 40%                       

                          Descrição:        Garantir a aquisição  de veículos destinados a atender ao programa de apoio ao 

                                            transporte escolar do  município,através  de recursos assegurados pelo Fundeb, 

                                            visando aumento a qualidade do serviço prestado ao alunado.                    

 

                          Ação_____: 2066 - Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE           

                          Descrição:        Executar de forma plena e correta, o programa de apoio ao transporte escolar - 

                                            PNATE, atendendo suas especificações.                                          

 

                          Ação_____: 2079 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - 40%                     

                          Descrição:        Assegurar, com recursos  do  Fundeb,  a  manutenção  do transporte escolar que 

                                            atende o alunado da rede municipal de ensino; demais atividades correlatas.    

 

                          Ação_____: 2114 - Manutenção do Transporte Escolar Estado                                          

                          Descrição:        Garantir o funcionamento do Transporte Escolar Estado. Exetar de forma plena e 

                                            correta, o programa de apoio ao transporte escolar estado.                     

 

         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a)  garantir  a  manuteção do processo de planejamento, coordenação, 

                          execução, avaliação e   controle  das  atividades  desenvolvidas  com  educação.  b)  -  a  autoridade  
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                          competente, para consecução  dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com 

                          órgãos do governo  federal,  estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar espaço 

                          físico, quadro de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos,  equipamentos  e  materiais 

                          permanentes. d) -  promover  o  processo  de  publicação  das  ações desenvolvidas na educação pública 

                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.                              

 

                          Ação_____: 1063 - Construção do Prédio da Biblioteca Municipal                                     

                          Descrição:        Construir o Prédio   da  Biblioteca  Municipal  levando  mais  conhecimento  e 

                                            qualidade de vida para estudantes e população de Nova Ipixuna.                 

 

                          Ação_____: 2064 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação                         

                          Descrição:        Garantir a manutenção  das  atividades desenvolvidas pelo FME de Nova Ipixuna, 

                                            em todos os níveis de atuação; outras atividades correlatas.                   

 

                          Ação_____: 2067 - Encargos com Concessão de Bolsas de Estudo                                       

                          Descrição:        Assegurar a concessão  de bolsas de estudo para discentes da rede municipal de 

                                            ensino.                                                                        

 

                          Ação_____: 2068 - Encargos com Publicidade                                                         

                          Descrição:        Assegurar a divulgação  de  ações  pelo FME, seja em meio televisivo, rádio ou 

                                            através de propaganda volante, visando manter a população informada a cerca do 

                                            desenvolvimento educacional no município.                                      

 

                          Ação_____: 2069 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                          

                          Descrição:        Garantir a plena  e  correta  execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - 

                                            PDDE, atendendo suas especificações; demais atividades correlatas.             

 

                          Ação_____: 2070 - Manutenção do Programa Salário Educação - QSE                                    

                          Descrição:        Assegurar plena execução   do   programa   salário   educação  atendendo  suas 

                                            especificações; outras atividades correlatas.                                  

 

                          Ação_____: 2071 - Encargos com o Conselho Social do Fundeb                                         

                          Descrição:        Garantir a manutenção  do Conselho Municipal do Fundeb, entidade que fiscaliza 

                                            os gastos realizados com recursos oriundos do Fundeb.                          

 

                          Ação_____: 2115 - Concessão de Estágio Remunerado para Estudantes                                  

                          Descrição:        Concessão de estágio  remunerado para estudantes da rede de ensino, permitindo 

                                            intergrar estudantes no mercado de trabalho.                                   

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 362 - Ensino Médio                             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0117 - Ensino Médio                                                 

                          ENSINO MÉDIO: a) - garantir a manutenção do ensino médio do município, possibilitando o atendimento de 

                          forma ampliada e  qualificada  em  todos os níveis da rede municipal de ensino. b) - adequar quadro de 

                          pessoal, incluindo a qualificação dos profissionais. c) - adequar espaço físico, adquirir materiais de 

                          consumno diversos. d)  -  adquirir  equipamentos  e  materiais  permanente.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

                          Ação_____: 2074 - Desenvolvimento do Ensino Modular                                                

                          Descrição:        Desenvolver de forma   mais  intensa  a  disseminação  do  ensino  modular  no 

                                            município, visto as  notórias  vantagens que esse método de ensino propociona;  
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                                            demais atividades correlatas.                                                  

 

                          Ação_____: 2075 - Manutenção do Ensino Médio                                                       

                          Descrição:        Garantir projetos e  ações  que  viabilizem  a  manutenção  do ensino médio no 

                                            município atendendo as   necessidades   desses  alunos  matriculados  na  rede 

                                            municipal de ensino; demais atividades correlatas.                             

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 363 - Ensino Profissional                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0129 - Educação Profissionalizante                                  

                          EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE: a)  garantir  ações e projetos que viabilizem a implementação da educação 

                          profissionalizante no município;  b) garantir a aquisição de materiais de consumo destinados a atender 

                          esses projetos; c)  promover a realização de cursos técnicos profissionalizantes; d) outras atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

                          Ação_____: 2076 - Manutenção do Ensino Profissionalizante                                          

                          Descrição:        Garantir e assegurar  a  manutenção do ensino profissionalizante no município, 

                                            capacitação dos alunos  e  possibilitando  a  inclusão  destes  no  mercado de 

                                            trabalho; adquirir materiais  de  consumo destinados a atender as necessidades 

                                            desses projetos; promover     a     implantação     de     cursos     técnicos 

                                            profissionalizantes; outras atividades correlatas                              

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 365 - Educação Infantil                        

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0121 - Fundeb: Educação Infantil                                    

                          Educação Infantil: a)  garantir  a  manutenção permanente das ações voltadas para o desenvolvimento do 

                          ensino infantil municipal.  b)  -  buscar  qualificar profissionais objetivando ampliar o atendimento, 

                          universilizando e verticalizando o ensino como um todo. c) - demais atividades correlatas.             

 

                          Ação_____: 1042 - Construção e Aparelhamento de Creches                                            

                          Descrição:        Garantir a contrução  e  aprelhamento  de creches para atender as necessidades 

                                            das crianças com  idade  infantil, mobiliar e aparelhar as unidades de creches 

                                            constrídas; demais atividades correlatas.                                      

 

                          Ação_____: 1043 - Reforma e Ampliação de Creches                                                   

                          Descrição:        Assegurar projetos e  ações  que  viabilizem a reforma e ampliação de creches, 

                                            com vistas a atender as necessidades de crianças com idade infantil.           

 

                          Ação_____: 2080 - Manutenção do Ensino Infantil - 60%                                              

                          Descrição:        Garantir o atendimento  ao  alunado  de  creches e pré escola, em torno de 300 

                                            alunos anualmente, buscar  qualificar  o  processo  da  educação infantil, com 

                                            adequação do espaço físico e capacitação de professores de modo a possibilitar 

                                            a melhora no  ensino,  bem  como,  a ampliação do atendimento do mesmo; demais 

                                            atividades correlatas.                                                         

 

                          Ação_____: 2081 - Manutenção do Ensino Infantil - 40%                                              

                          Descrição:        Garantir o atendimento  ao  alunado  de  creches e pré escola, em torno de 300 

                                            alunos anualmente, buscar  qualificar  o  processo  da  educação infantil, com 

                                            adequação do espaço físico e capacitação de professores de modo a possibilitar  
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                                            a melhora no  ensino,  bem  como,  a ampliação do atendimento do mesmo; demais 

                                            atividades correlatas.                                                         

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos             

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0142 - Fundeb: EJA                                                  

                          MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO   DE  JOVENS  E  ADULTOS:  a)  garantir  ações  e  projetos  que  viabilizem  a 

                          implementação da educação  de  jovens  e adultos no município; b) garantir a aquisição de materiais de 

                          consumo destinados a  atender  esses  projetos;  c)  promover  a  realização  de  cursos  de formação, 

                          capacitação e especialização  de  profissionais  que atuam com alunos atendidos por esses projetos; d) 

                          outras atividades correlatas.                                                                          

 

                          Ação_____: 2082 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA                                 

                          Descrição:        Garantir a plena  execução  da  educação  de  jovens e adultos - EJA, conforme 

                                            recursos disponíveis do   Fundeb  e  suas  especificações;  demais  atividades 

                                            correlatas.                                                                    

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 367 - Educação Especial                        

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0130 - Fundeb: Educação Especial                                    

                          EDUCAÇÃO ESPECIAL/FUNDEB: a)  garantir  ações  e  projetos  que viabilizem a implementação da educação 

                          especial no município;  b)  garantir  a  aquisição  de materiais de consumo destinados a atender esses 

                          projetos; c) promover   a   realização   de  cursos  de  formação,  capacitação  e  especialização  de 

                          profissionais que atuam  com  alunos  atendidos  por  esses  projetos; d) adequar espaços físicos para 

                          atendimento desses alunos; e) outras atividades correlatas.                                            

 

                          Ação_____: 2083 - Manutenção da Educação Especial                                                  

                          Descrição:        Garantir e assegurar  a manutenção da educação especial no município atendendo 

                                            o alunado com necessidades especiais, adquirir materiais de consumo destinados 

                                            a atender as  necessidades  desses  projetos,  promover  adequação  de  espeço 

                                            físicos para atendimento desses projetos; outras atividades correlatas.        

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 13 - Cultura                                  

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 392 - Difusão Cultural                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0122 - Cultura                                                      

                          CULTURA E ARTE:  a) - promover o desenvolvimento da arte e cultura do Município, relacionadas a danças 

                          folclóricas, carnavalescas, juninas.  b)  - potencializar a criatividade artística teatral, artesanal, 

                          pintura de muros  e paredes, a arte escupida dentre outras. c) - promover o intercâmbio cultural entre 

                          municípios. d) -  Promover  festivais  de  música,  arte.  e)  -  autoridade competente poderá, para a 

                          consecução dos objetivos  deste  programa,  promover  competições de caráter premiativo,em parceria ou 

                          nao. f) -  promover  o  desenvolvimento  da Escola de Música. g) - promover eventos relacionados com a 

                          feira de ciência no município. h) - demais atividades correlatas.                                      

 

                          Ação_____: 2036 - Apoio à Disseminação da Cultura Religiosa(Emendas Impositivas Art.148-A)          
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                          Descrição:        Assegurar apoio a  eventos de caráter religioso para todas as entidades, com o 

                                            objetivo de divulgar e disseminar a cultura religiosa.                         

 

                          Ação_____: 2037 - Apoio a Eventos Municipais                                                       

                          Descrição:        Garantir apoio financeiro  a  eventos municipais em datas festivas que visem a 

                                            diversão dos cidadãos,  como  o  aniversário  da  cidade, vaquejadas, rodeios, 

                                            motocross e rallys, entre outros.                                              

 

                          Ação_____: 2038 - Disseminação da Cultura Popular                                                  

                          Descrição:        Promover ações e  projetos  que objetivem garantir a manutenção do processo de 

                                            realização das festividades  carnavalescas,  festas  juninas, dentre outras; a 

                                            autoridade competente poderá,  através de incentivo financeiro e/ou estrutura, 

                                            contribuir com a promoção desses eventos; demais atividades correlatas.        

 

                          Ação_____: 2111 - Construção da casa de cultura - Centro Cultural                                  

                          Descrição:        Construir a casa  de  cultura;  adquirir  equipamentos  e materiais permanente 

                                            destinados a mobiliar   esse  local,  bem  como  para  outras  atividades  que 

                                            objetivem a potencialização   da   cultura   municipal;  para  consecução  dos 

                                            objetivos desta ação,  a autoridade poderá desenvolver parcerias com órgãos do 

                                            governo federal, estadual,   instituições   de   qualquer   narureza;   demais 

                                            atividades correlatas.                                                         

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 15 - Urbanismo                                

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana                   

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0108 - Urbanismo                                                    

                          Urbanismo: Promover o  sistema  de arborização do município, implantação de parques, jardins públicos, 

                          desenvolver atividades de  ornamentação  de  praças, parques e jardins, podendo ser através de eventos 

                          promocionais, com compensação financeira a título de premiação. Demais atividades correlatas.          

 

                          Ação_____: 1008 - Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins                            

                          Descrição:        Construir e/ou recuperar  praças,  parques  e  jardins  em locais adequados da 

                                            cidade e da  zona  rural,  tendo  em vista a estética e o lazer dos moradores; 

                                            demais atividades correlatas                                                   

 

                          Ação_____: 1009 - Construção e Recuperação de Próprios Públicos                                    

                          Descrição:        Garantir a construção  e/ou  recuperação  de  próprios  públicos  que venham a 

                                            atender a demanda  da Administração Municipal, podendo, para tal, firmar junto 

                                            ás esferas de  governo  bem  como  com a iniciativa privada; demais atividades 

                                            correlatas.                                                                    

 

                          Ação_____: 1010 - Pavimentação, Recuperação e Urbanização de Ruas e Avenidas                       

                          Descrição:        Visa garantir com  recursos próprios ou em parceria com as esferas de governo, 

                                            a pavimentação e recuperação de vias e logradouros públicos; outras atividades 

                                            correlatas.                                                                    

 

                          Ação_____: 1059 - Construção de Galerias Fluviais                                                  

                          Descrição:        Visa garantir a  construção  de galerias fluviais no município para melhorar a  
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                                            infraestrutura urbana.                                                         

 

         Programa: 0139 - Abastecimento de Água                                        

                          Promover ações para equacionamento do problema de falta de água encanada em moradias das zonas rural e 

                          urbana do município,  com  garatia  de  obras  de construção de sistemas de abastecimento de água, bem 

                          como, sua manutenção.                                                                                  

 

                          Ação_____: 1011 - Construção de Sistemas de Abastecimento de Água                                  

                          Descrição:        Visa assegurar a  construção de sistemas de abastecimento de água no município 

                                            de Nova Ipixuna,  garantindo  assim,  o  serviço  de  distribuição de água nos 

                                            locais onde serão instalados; demais atividades correlatas.                    

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 452 - Serviços Urbanos                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0106 - Serviços Urbanos                                             

                          Promover a implementação  de  projetos  e  ações  voltadas  para o desenvolvimento econômico e social, 

                          condicionando o melhoramento  da  infraestrutura  urbana  do  município, promovendo o embelezamento da 

                          cidade com arborização;  promover  a  sinalização  de  ruas  e  prédios públicos e populares. Promover 

                          campanhas de concientização. Demais atividades correlatas.                                             

 

                          Ação_____: 2019 - Manutenção dos Serviços Urbanos                                                  

                          Descrição:        Garantir a contínua manutenção dos serviços urbanos em Nova Ipixuna, visando a 

                                            melhoria do bem estar dos seus munícipes.                                      

 

         Programa: 0115 - Energia Elétrica                                             

                          Energia Elétrica: a)  -  garantir  a manutenção permanente do sistema elétrico urbano. implantar ações 

                          que possibilitem a ampliação do sistema elétrico no centro urbano. b) - Implantar ações e projetos que 

                          possibilitem a implantação  do sistema na zona rural do Município. c) - a autoridade competente poderá 

                          desenvolver as atividades deste programa em parcerias com órgaos do Governo estadual, federal e outras 

                          instituições nacionais e/ou internacionais. d) - outras atividades correlatas.                         

 

                          Ação_____: 2020 - Manutenção da Iluminação Pública                                                 

                          Descrição:        Visa garantir com  recursos  próprios  e  da  Cosip,  a perfeita manutenção do 

                                            sistema de iluminação pública do município.                                    

 

         Programa: 0139 - Abastecimento de Água                                        

                          Promover ações para equacionamento do problema de falta de água encanada em moradias das zonas rural e 

                          urbana do município,  com  garatia  de  obras  de construção de sistemas de abastecimento de água, bem 

                          como, sua manutenção.                                                                                  

 

                          Ação_____: 2021 - Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água                                  

                          Descrição:        Visa assegurar a  manutenção contínua e necessária do sistema de abastecimento 

                                            de água existente  no  município de Nova Ipixuna, garantindo assim, o perfeito 

                                            funcionamento do serviço  de  distribuição  de  água  nos  locais  onde  estão 

                                            instalados; demais atividades correlatas.                                      

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 16 - Habitação                                

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0118 - Habitação                                                     
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                          a) implementar ações  e  projetos  para  construção  de  160  casas  populares,  destinadas  a moradia 

                          permanente, dotadas de   infra estrutura  urbana,  sanitária  e  demais  necessidades  básicas.  b)  a 

                          autoridade poderá desenvolver este programa em parceria com o governo estadual, federal e/ou quaisquer 

                          instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. c) Demais atividade correlatas.          

 

                          Ação_____: 2107 - Encargos com o Conselho Municipal de Habitação                                   

                          Descrição:        Garantir o funcionamento  e  a  manutenção do Conselho Municipal de Habitação; 

                                            demais atividades correlatas.                                                  

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 482 - Habitação Urbana                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0118 - Habitação                                                    

                          a) implementar ações  e  projetos  para  construção  de  160  casas  populares,  destinadas  a moradia 

                          permanente, dotadas de   infra estrutura  urbana,  sanitária  e  demais  necessidades  básicas.  b)  a 

                          autoridade poderá desenvolver este programa em parceria com o governo estadual, federal e/ou quaisquer 

                          instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. c) Demais atividade correlatas.          

 

                          Ação_____: 1020 - Construção de Casas Populares                                                    

                          Descrição:        a)Promover ações e  projetos  que  possibilitem  a  construção  de  160  casas 

                                            populares no decorrer do quadriêniio, compreendendo a 40 cas populares ao ano, 

                                            podendo essas ações  serem  desenvolvidas  em  parcerias  ou  não com orgão do 

                                            governo federal e/ou  estadual, instituições de qualquer natureza, nacionais e 

                                            internacionais. b)Dotar o  projeto  de estrutura física, necessaria promovendo 

                                            assim, condições de  melhores  de  vida  para a população. c)Demais atividades 

                                            correlatas.                                                                    

 

                          Ação_____: 1057 - Construção de Habitações Populares de Interesse Social                           

                          Descrição:        a) implementar ações e projetos para construção de casas populares, destinadas 

                                            a moradia permanente,  dotadas  de  infra estrutura urbana, sanitária e demais 

                                            necessidades básicas. b)  a  autoridade  poderá  desenvolver  este programa em 

                                            parceria com o  governo estadual, federal e/ou quaisquer instituições públicas 

                                            e privadas, nacionais e internacionais. c) Demais atividade correlatas.        

 

                          Ação_____: 2108 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação                        

                          Descrição:        Garantir ações e  recursos  destinados  a  plena  manutenção das atividades do 

                                            Fundo em epígrafe em suas atividades.                                          

 

                          Ação_____: 2109 - Melhoria das Condições de Habitabilidade                                         

                          Descrição:        Garantir recursos para melhoria das condições de habitabilidade.               

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano                 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0118 - Habitação                                                    

                          a) implementar ações  e  projetos  para  construção  de  160  casas  populares,  destinadas  a moradia 

                          permanente, dotadas de   infra estrutura  urbana,  sanitária  e  demais  necessidades  básicas.  b)  a 

                          autoridade poderá desenvolver este programa em parceria com o governo estadual, federal e/ou quaisquer 

                          instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. c) Demais atividade correlatas.          

 

                          Ação_____: 1058 - Saneamento Básico, Infraestr. e Equip. Urb. p/ Habitações Pop. de Inter. Social   
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                          Descrição:        Garantir recursos para  manutenção do sistema de Saneamento Básico, Infraestr. 

                                            e Equip. Urb. p/ Habitações Pop. de Inter. Social.                             

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 17 - Saneamento                               

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano                 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                          Administração Geral: a)  -  garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades 

                          desenvolvidas em todas  as  unidades  gestoras  do  governo municipal, em todos os níveis, objetivando 

                          possibilitar o atendimento  de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e 

                          exercícios do quadriênio,  garantindo  resultados  satisfatórios  a  toda  a população beneficiária do 

                          programa. b) - Demais atividades correlatas.                                                           

 

                          Ação_____: 2022 - Manutenção da Fábrica de Bloquetes                                               

                          Descrição:        Garantir a manutenção  do processo de fabricação de bloquetes, manilhas, caixa 

                                            de concreto, dentre  outros; promover, por meio de legislação especifica e nos 

                                            moldes da legislação  vigente,  a  terceirização  da  produção  de  bloquetes, 

                                            buscando garantir a empregabilidade e a produtividade permanente, para atender 

                                            as necessidades do município e interessados; demais atividades correlatas.     

 

         Programa: 0127 - Saneamento                                                   

                          Saneamento Urbano e  Rural: a) - garantir a implementação de ações e projetos voltadas para o processo 

                          de saneamento pluvial  e  de  esgoto,  condicionando  a  melhores  condições de vida a população. b) - 

                          desenvolver campanhas educativas  sobre  a  coleta  seletiva  de  lixo,  a  correta embalagem de lixos 

                          evitando ploriferação de  doenças  altamente  contagiosas  no município. c) - desenvolver ampliação do 

                          sistema de aterro sanitário. d) - promover ações que objetivem garantir o fornecimento de água tratada 

                          para o consumo humano. e) - demais atividades correlatas.                                              

 

                          Ação_____: 1012 - Saneamento Urbano e Rural                                                        

                          Descrição:        a)Implantar e manter  o sistema de fornecimento de água tratada para o consumo 

                                            humano. b)Implementar ações que objetivem a coleta seletiva de lixo, embalagem 

                                            de lixo de  alta periculosidade. c)Desenvolver ações e projetos de drenagem de 

                                            água pluviais, tratamento,  escoamento  de  esgotos.  d)Promover  o combate ao 

                                            sistema de fossa  filtrante  no  subsolo.  e)Desenvolver  campanhas educativas 

                                            sobre saneamento básico;   implantar  aterro  sanitário.  f)Demais  atividades 

                                            correlatas.                                                                    

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 18 - Gestão Ambiental                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 122 - Administração Geral                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos,  
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                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

                          Ação_____: 2101 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente                    

                          Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos  que objetivem garantir o processo de gestão 

                                            ambiental, com preservação  do meio, recuperação de áreas degradadas, projetos 

                                            de reflorestamentos, implantação  de  unidade de produção de mudas e sementes. 

                                            b) - potencializar  a  produção  agroextrativista.  Subsidiar a implantação de 

                                            agroindústrias no município.  c)  -  promover  campanhas de conscientização da 

                                            sociedade. d) -  promover  e  adequar  o  quadro  de  pessoal,  espaço físico, 

                                            adquirir materiais de  consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                                            e) - demais atividades correlatas.                                             

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

                          Ação_____: 1048 - Proteção da Fauna e Flora                                                        

                          Descrição:        Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos que objetivem garantir o 

                                            processo de gestão  ambiental,  com  preservação do meio, recuperação de áreas 

                                            degradadas, projetos de  reflorestamentos,  implantação de unidade de produção 

                                            de mudas e sementes.                                                           

 

                          Ação_____: 1049 - Controle da Poluição                                                             

                          Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos  que objetivem garantir o processo de gestão 

                                            ambiental, com preservação  do meio, recuperação de áreas degradadas, projetos 

                                            de reflorestamentos, implantação  de  unidade de produção de mudas e sementes. 

                                            b) - potencializar  a  produção  agroextrativista.  Subsidiar a implantação de 

                                            agroindústrias no município.  c)  -  promover  campanhas de conscientização da 

                                            sociedade. d) -  promover  e  adequar  o  quadro  de  pessoal,  espaço físico, 

                                            adquirir materiais de  consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                                            e) - demais atividades correlatas.                                             

 

                          Ação_____: 1050 - Pesquisa e Educação Ambiental                                                    

                          Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos  que objetivem garantir o processo de gestão 

                                            ambiental, com preservação  do meio, recuperação de áreas degradadas, projetos 

                                            de reflorestamentos, implantação  de  unidade de produção de mudas e sementes. 

                                            b) - potencializar  a  produção  agroextrativista.  Subsidiar a implantação de 

                                            agroindústrias no município.  c)  -  promover  campanhas de conscientização da 

                                            sociedade. d) -  promover  e  adequar  o  quadro  de  pessoal,  espaço físico, 

                                            adquirir materiais de  consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes.  
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                                            e) - demais atividades correlatas.                                             

 

                          Ação_____: 2102 - Manutenção de Unidades de Conservação, Parques e Bosques                         

                          Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos  que objetivem garantir o processo de gestão 

                                            ambiental, com preservação  do meio, recuperação de áreas degradadas, projetos 

                                            de reflorestamentos, implantação  de  unidade de produção de mudas e sementes. 

                                            b) - potencializar  a  produção  agroextrativista.  Subsidiar a implantação de 

                                            agroindústrias no município.  c)  -  promover  campanhas de conscientização da 

                                            sociedade. d) -  promover  e  adequar  o  quadro  de  pessoal,  espaço físico, 

                                            adquirir materiais de  consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                                            e) - demais atividades correlatas.                                             

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 542 - Controle Ambiental                       

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

                          Ação_____: 1051 - Aquisição de Máquinas e Veículos                                                 

                          Descrição:        Garantir a aquisição de veículos destinados a atender as necessidades da Fundo 

                                            Municipal de Meio Ambiente.                                                    

 

                          Ação_____: 1052 - Utilização de Recursos Naturais                                                  

                          Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos  que objetivem garantir o processo de gestão 

                                            ambiental, com preservação  do meio, recuperação de áreas degradadas, projetos 

                                            de reflorestamentos, implantação  de  unidade de produção de mudas e sementes. 

                                            b) - potencializar  a  produção  agroextrativista.  Subsidiar a implantação de 

                                            agroindústrias no município.  c)  -  promover  campanhas de conscientização da 

                                            sociedade. d) -  promover  e  adequar  o  quadro  de  pessoal,  espaço físico, 

                                            adquirir materiais de  consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                                            e) - demais atividades correlatas.                                             

 

                          Ação_____: 1053 - Elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico de Nova Ipixuna - ZEENI             

                          Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos  que objetivem garantir o processo de gestão 

                                            ambiental, com preservação  do meio, recuperação de áreas degradadas, projetos 

                                            de reflorestamentos, implantação  de  unidade de produção de mudas e sementes. 

                                            b) - potencializar  a  produção  agroextrativista.  Subsidiar a implantação de 

                                            agroindústrias no município.  c)  -  promover  campanhas de conscientização da 

                                            sociedade. d) -  promover  e  adequar  o  quadro  de  pessoal,  espaço físico, 

                                            adquirir materiais de  consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                                            e) - demais atividades correlatas.                                             

 

                          Ação_____: 1054 - Elaboração da Agenda 21 Local                                                    

                          Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos  que objetivem garantir o processo de gestão 

                                            ambiental, com preservação  do meio, recuperação de áreas degradadas, projetos 

                                            de reflorestamentos, implantação  de  unidade de produção de mudas e sementes.  
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                                            b) - potencializar  a  produção  agroextrativista.  Subsidiar a implantação de 

                                            agroindústrias no município.  c)  -  promover  campanhas de conscientização da 

                                            sociedade. d) -  promover  e  adequar  o  quadro  de  pessoal,  espaço físico, 

                                            adquirir materiais de  consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                                            e) - demais atividades correlatas.                                             

 

                          Ação_____: 1055 - Gestão de Resíduos Sólidos - Construção de Aterro Sanitário                      

                          Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos  que objetivem garantir o processo de gestão 

                                            ambiental, com preservação  do meio, recuperação de áreas degradadas, projetos 

                                            de reflorestamentos, implantação  de  unidade de produção de mudas e sementes. 

                                            b) - potencializar  a  produção  agroextrativista.  Subsidiar a implantação de 

                                            agroindústrias no município.  c)  -  promover  campanhas de conscientização da 

                                            sociedade. d) -  promover  e  adequar  o  quadro  de  pessoal,  espaço físico, 

                                            adquirir materiais de  consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                                            e) - demais atividades correlatas.                                             

 

                          Ação_____: 2103 - Utilização Sustentável dos Recursos Naturais                                     

                          Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos  que objetivem garantir o processo de gestão 

                                            ambiental, com preservação  do meio, recuperação de áreas degradadas, projetos 

                                            de reflorestamentos, implantação  de  unidade de produção de mudas e sementes. 

                                            b) - potencializar  a  produção  agroextrativista.  Subsidiar a implantação de 

                                            agroindústrias no município.  c)  -  promover  campanhas de conscientização da 

                                            sociedade. d) -  promover  e  adequar  o  quadro  de  pessoal,  espaço físico, 

                                            adquirir materiais de  consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                                            e) - demais atividades correlatas.                                             

 

                          Ação_____: 2104 - Manutenção da Gestão de Resíduos Sólidos                                         

                          Descrição:        Garantir a manutenção e gestão de resíduos sólidos e a coleta seletiva de lixo 

                                            no município.                                                                  

 

         Programa: 0144 - Preservação do Meio Ambiente                                 

 

                          Ação_____: 2105 - Ações Turísticas e Apoio ao Ecoturismo                                           

                          Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos  que objetivem garantir o processo de gestão 

                                            ambiental, com preservação  do meio, recuperação de áreas degradadas, projetos 

                                            de reflorestamentos, implantação  de  unidade de produção de mudas e sementes. 

                                            b) - potencializar  a  produção  agroextrativista.  Subsidiar a implantação de 

                                            agroindústrias no município.  c)  -  promover  campanhas de conscientização da 

                                            sociedade. d) -  promover  e  adequar  o  quadro  de  pessoal,  espaço físico, 

                                            adquirir materiais de  consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                                            e) - demais atividades correlatas.                                             

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 543 - Recuperação de Áreas Degradadas          

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades  
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                          correlatas.                                                                                            

 

                          Ação_____: 2106 - Manutenção de Áreas Degradadas                                                   

                          Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos  que objetivem garantir o processo de gestão 

                                            ambiental, com preservação  do meio, recuperação de áreas degradadas, projetos 

                                            de reflorestamentos, implantação  de  unidade de produção de mudas e sementes. 

                                            b) - potencializar  a  produção  agroextrativista.  Subsidiar a implantação de 

                                            agroindústrias no município.  c)  -  promover  campanhas de conscientização da 

                                            sociedade. d) -  promover  e  adequar  o  quadro  de  pessoal,  espaço físico, 

                                            adquirir materiais de  consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                                            e) - demais atividades correlatas.                                             

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 544 - Recursos Hídricos                        

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

                          Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                          ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                          implantação de unidade   de   produção   de   mudas   e   sementes.  b)  -  potencializar  a  produção 

                          agroextrativista. Subsidiar a  implantação  de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de 

                          conscientização da sociedade.  d)  -  promover  e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                          materiais de consumo   diversos,   equipamentos  e  materiais  permanentes.  e)  -  demais  atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

                          Ação_____: 1056 - Recuperação e Pres.de Recursos Hídricos  rios e lagos(Emendas Impositivas Art148 

                          Descrição:        a) Implementar ações  e  projetos  que objetivem garantir o processo de gestão 

                                            ambiental, com preservação  do meio, recuperação de áreas degradadas, projetos 

                                            de reflorestamentos, implantação  de  unidade de produção de mudas e sementes. 

                                            b) - potencializar  a  produção  agroextrativista.  Subsidiar a implantação de 

                                            agroindústrias no município.  c)  -  promover  campanhas de conscientização da 

                                            sociedade. d) -  promover  e  adequar  o  quadro  de  pessoal,  espaço físico, 

                                            adquirir materiais de  consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. 

                                            e) - demais atividades correlatas.                                             

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 20 - Agricultura                              

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 605 - Abastecimento                            

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0140 - Desenvolvimento Econômico                                    

                          Garantir a implementação  de  ações  que  visem  o  desenvolvimento econômico do município, tais como: 

                          geração de empregos, capitação de recursos, incentivo às associações e cooperativas, expansão do setor 

                          industrial, entre outras.                                                                              

 

                          Ação_____: 2027 - Manutenção do Mercado Municipal                                                  

                          Descrição:        Garantir recursos que  viabilizem  a contínua manutenção do mercado municipal, 

                                            possibilitando higiene, conforto  e condições sadias para a comercialização de 

                                            mercadorias e produtos; demais atividades correlatas.                          

 

                          Ação_____: 2028 - Manutenção da Feira do Produtor                                                   
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                          Descrição:        Garantir a manutenção  da  feira do produtor existente no município através de 

                                            ações que aumentem  a circulação de protudos; melhorar as condições de higiêne 

                                            e limpeza do local da feira; outras atividades correlatas.                     

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 606 - Extensão Rural                           

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0109 - Extensão Rural                                               

                          a) garantir a  construção  e  recuperação  de  estradas  vicinais  do  município,  o  que facilitará o 

                          transporte e a  escoação  de  produtos  da  zona rural; b) para a execução deste objetivo a autoridade 

                          competente poderá firmar parcerias com as esferas de governo; c) demais atividades correlatas.         

 

                          Ação_____: 1021 - Construção e Recuperação de Estradas Vicinais                                    

                          Descrição:        Garantir a construção  e  recuperação de estradas vicinais do município, com o 

                                            objetivo de facilitar  o  transporte  e  a escoação de produtos da zona rural; 

                                            para a execução deste objetivo a autoridade competente poderá firmar parcerias 

                                            com as esferas de governo; demais atividades correlatas.                       

 

         Programa: 0140 - Desenvolvimento Econômico                                    

                          Garantir a implementação  de  ações  que  visem  o  desenvolvimento econômico do município, tais como: 

                          geração de empregos, capitação de recursos, incentivo às associações e cooperativas, expansão do setor 

                          industrial, entre outras.                                                                              

 

                          Ação_____: 1019 - Perfuração de Poços Artesianos,Escavação de Açudes,repressas(Emendas Impositivas 

                          Descrição:        Garantir a perfuração  de  poços  artesianos  e escavação de açudes e represas 

                                            para a criação de peixes.                                                      

 

                          Ação_____: 1061 - Construção do Campo de Experimento, Viveiros e Mudas                             

                          Descrição:        Assegurar a construção  de  um  campo  de  experimento  de  culturas tais como 

                                            feijão, milho, arroz  entre  outras,  e  posterior  distribuição  aos pequenos 

                                            produtores rurais do  município,  e  a contrução de viveiros; garantindo assim 

                                            geração de emprego e renda.                                                    

 

                          Ação_____: 2029 - Apoio à Agricultura Familiar (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)               

                          Descrição:        Viabilizar condições que   incentivem  a  agricultura  familiar  no  município 

                                            gerando trabalho e  renda  para  moradores da zona rural; garantir promoção de 

                                            treinamentos e projetos  de  manejo  de culturas, podendo o governo municipal, 

                                            para isso, firmar  parcerias  com  órgão  especializados como o sebrae; outras 

                                            atividades correlatas.                                                         

 

                          Ação_____: 2030 - Apoio ao Produtor Rural                                                          

                          Descrição:        Assegurar suporte e  apoio  aos  produtores  rurais  do  município,  qual seja 

                                            através de treinamentos,  transporte, projetos de manejo de culturas, estradas 

                                            vicinais e outros  projetos  e ações que melhorem o trabalho e a vida do homem 

                                            do campo; demais atividades correlatas.                                        

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária        

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0140 - Desenvolvimento Econômico                                    

                          Garantir a implementação  de  ações  que  visem  o  desenvolvimento econômico do município, tais como:  
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                          geração de empregos, capitação de recursos, incentivo às associações e cooperativas, expansão do setor 

                          industrial, entre outras.                                                                              

 

                          Ação_____: 2031 - Apoio à Agropecuária                                                             

                          Descrição:        Assegurar projetos e  ações  que  incentivem  a  produção  agropecuária, setor 

                                            importante na geração  de  renda  do  município; promover campanhas de manejo, 

                                            vacinação de animais, etc; demais atividades correlatas.                       

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 22 - Indústria                                

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 661 - Promoção Industrial                      

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0110 - Indústria                                                    

                          PRODUÇÃO INDUSTRIAL: a)  - implantar projetos e ações voltados para o desenvolvimento da indústria, em 

                          todos os níveis:  Madeireira,  Moveleira,  Artefatos  de  Barro  e  Argila, Derivados de Leite, dentre 

                          outros, buscando garantir  o  processo  de sustentabilidade do desenvolvimento econômico do Municipio, 

                          sobre tudo na garantia de emprego a de renda. b) - a autoridade poderá desenvolver as atividades deste 

                          programa em parcerias com órgãos do Governo Federal e Estadual e ainda, através de acordos e convênios 

                          com instituições com  e  sem  fins  lucrativos  nacionais  e  internacionais.  c)  - demais atividades 

                          correlatas.                                                                                            

 

                          Ação_____: 1022 - Incentivo a Implantação de Pequena e Média Indústria                             

                          Descrição:        Implementar ações e  projetos que busquem promover a implementação de pequenas 

                                            e médidas empresas  que tenham a insdústria como atividade principal; promover 

                                            subsídios para potencialização  a  produção  de  derivados  do leite; promover 

                                            pesquisas de mercado objetivando identificar potencialidades e fragilidades do 

                                            mercado local, podendo essas ações serem desenvolvidas em parcerias com órgãos 

                                            do Governo Estadual,  Federal  e  instituições  de  qualquer  natureza; demais 

                                            atividades correlatas.                                                         

 

                          Ação_____: 1023 - Promoção Industrial                                                              

                          Descrição:        Implantar projetos e  ações  voltadas  para o desenvolvimeneto da indústria em 

                                            todos os níveis: madeira, movelaria, artefatos de barro e argila, derivados de 

                                            leite, dentre outros;  garantir  o  processo  de sustentabilidade econômica do 

                                            município sobretudo na   garantia   de  emprego  e  renda;  demais  atividades 

                                            correlatas.                                                                    

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 23 - Comércio e Serviços                      

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 691 - Promoção Comercial                       

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0113 - Promoção Comercial                                           

                          PROMOÇÃO COMERCIAL: a) - promover o processo de potencialização comercial de produtos e serviços; b) - 

                          implantar o sistema  de  financiamentos  para  sustentabilidade  do  processo de comercialização. c) - 

                          formular pesquisa de  opinião  e  mercado. d) - desenvolver ações voltadas a identificação de ponto de  
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                          comercialização. e) - promover eventos relacionados ao marketing. f) - demais atividades correlatas.   

 

                          Ação_____: 2032 - Apoio a Pequena e Média Empresa                                                  

                          Descrição:        Promover ações e  projetos que icentivem as pequenas e médias empresas através 

                                            da abertura de  linhas  de  créditos  para  potencializar  a  comercialização; 

                                            promover eventos de  marketing  e  pesquisas  de  mercado  e  identificação de 

                                            consumidor em potencial;  implantar  sistema de feira livre; demais atividades 

                                            correlatas.                                                                    

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 694 - Serviços Financeiros                     

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0116 - Administração de Concessões                                  

                          ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES: a) - implantar ações que possibilitem garantir a manutenção do sistema de 

                          financiamento a microempreendedores,em  todos  os níveis, objetivando a geração do emprego e renda com 

                          demonstração de resultados  de  crescimento  econômico.  b)  -  poderá desenvolver as atividades deste 

                          programa por intermédio  de  instituições financeiras criadas especificamente para esta finalidade, da 

                          iniciativa privada e/ou instituições públicas. c) - demais atividades correlatas.                      

 

                          Ação_____: 2033 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos                                        

                          Descrição:        Garantir a manutenção  do sistema de financiamento para micros empreendedores, 

                                            na forma da  lei  objetivando  ampliar  e  qualificar o atendimento, de modo a 

                                            potencializar o crescimento  econômico  e  geração  emprego  e  renda;  demais 

                                            atividades correlatas.                                                         

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 25 - Energia                                  

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 752 - Energia Elétrica                         

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0115 - Energia Elétrica                                             

                          Energia Elétrica: a)  -  garantir  a manutenção permanente do sistema elétrico urbano. implantar ações 

                          que possibilitem a ampliação do sistema elétrico no centro urbano. b) - Implantar ações e projetos que 

                          possibilitem a implantação  do sistema na zona rural do Município. c) - a autoridade competente poderá 

                          desenvolver as atividades deste programa em parcerias com órgaos do Governo estadual, federal e outras 

                          instituições nacionais e/ou internacionais. d) - outras atividades correlatas.                         

 

                          Ação_____: 1013 - Ampliação de Redes e Sistemas de Eletrificação                                   

                          Descrição:        Ampliar o sistema  elétrico  na  zona  urbana e rural já existente; garantir a 

                                            manutenção permanente do  sistema  elétrico  já  existente;  demais atividades 

                                            correlatas.                                                                    

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 26 - Transporte                               

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário                    

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0107 - Transporte                                                    
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                          Transporte: Implantar ações  e projetos que objetivem a manutenção permanente do sistema de transporte 

                          público do municipio  de  Nova  Ipixuna.  A  autoridade poderá manter o sistema através de aquisição e 

                          manutenção própria e/ou  através  do  sistema  de  locação por pessoas físicas e/ou jurídicas, levando 

                          sempre em consideração  a  economicidade,  eficiência  e  eficácia  na  Administração  Pública. Demais 

                          atividades correlatas.                                                                                 

 

                          Ação_____: 1014 - Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais                          

                          Descrição:        Promover ações e  projetos  que  garantam  a  construção  e/ou  recuperação de 

                                            estradas, ramais e  vicinais, o que facilitará o transporte de passageiros e a 

                                            escoação de produtos oriundos da zona rural; demais atividades correlatas.     

 

                          Ação_____: 1015 - Aquisição de Máquinas Pesadas e Equipamentos                                     

                          Descrição:        Garantir a aquisição de maquinário pesado e equipamento que venha a atender as 

                                            necessidades da municipalidade  referente  ao  setor  de  transporte.  Para  a 

                                            consecução desse objetivo  o  gestor  municipal  poderá firmar parcerias com o 

                                            governo federal, estadual   e   da   iniciativa   privada;  demais  atividades 

                                            correlatas.                                                                    

 

                          Ação_____: 1016 - Aquisição de Veículos de Transporte                                              

                          Descrição:        Visa garantir a   aquisição   de   veículos   de  transporte  que  atendam  as 

                                            necessidades da SEMOSP                                                         

 

                          Ação_____: 1017 - Construção e Recuperação de Pontes                                               

                          Descrição:        Visa garantir recursos que viabilizem a construção de pontes e recuperação das 

                                            já existentes, permitindo assim o contínuo acesso de veículos e de pessoas     

 

                          Ação_____: 2023 - Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais                           

                          Descrição:        Garantir a manutenção   e   conservação  de  pontes  e  estradas  vicinais  do 

                                            município, visando manter   sua   trafegabilidade,  bem  como  a  escoação  de 

                                            produção.                                                                      

 

                          Ação_____: 2024 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos de Transporte                    

                          Descrição:        Visa garantir recursos que possibilitem a manutenção e conservação de máquinas 

                                            e veículos de transporte que atendem as necessidades da municipalidade; outras 

                                            atividades correlatas.                                                         

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 27 - Desporto e Lazer                         

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 812 - Desporto Comunitário                     

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 0123 - Esporte e Lazer                                              

                          ESPORTE E LAZER:   a)   -   desenvolver  ações  e  projetos  que  potencializem  o  esporte  amador  e 

                          semiprofissional, a prática  de  lazer,  em  todos  níveis  e  para todas as idades. b) - a autoridade 

                          competente poderá adequar  espaço  físico,  quadro de pessoal, adquirir materiais de consumo diversos, 

                          equipamentos e material  permanente  para  a  consecução  dos  objetivos  deste  programa. c) - demais 

                          atividades correlatas.                                                                                 

 

                          Ação_____: 1024 - Manutenção do Estádio Municipal                                                  

                          Descrição:        Assegurar a reforma  e  ampliação de estádio destinado à prática de futebol de  
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                                            campo no município;  para  consecução  desse  objetivo a autoridade competente 

                                            poderá firmar parcerias  com  as esferas de governo, bem como com a iniciativa 

                                            privada; outras atividades correlatas.                                         

 

                          Ação_____: 1026 - Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas                                   

                          Descrição:        Garantir recursos que  visem  a construção e reforma de quadras poliesportivas 

                                            no município objetivando mantê las em condições de uso contínuo                

 

                          Ação_____: 2039 - Apoio às Ativ. de Desporto Comunitário e Amador (Emendas Impositivas Art.148-A)  

                          Descrição:        Garantir apoio às  atividades  do  desporto comunitário e amador no município; 

                                            adquirir materais esportivos  e  outros  artigos relacionados com a prática do 

                                            esporte amador; demais atividades correlatas.                                  

 

                          Ação_____: 2040 - Apoio a Manifestações Desportivas e Lazer                                        

                          Descrição:        Promover eventos de  lazer  tais  como  "domingo  popular  de lazer"; promover 

                                            passeios e escursões  objetivando  o  intercâmbio  cultural  e  recreativo  da 

                                            sociedade; adequar espaço  físico  e  demais  estruturas para a consecução dos 

                                            objetivos deste programa; demais atividades correlatas.                        

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     Função: 99 - Reserva de Contingência                  

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

        Subfunção: 999 - Reserva de Contingência                  

        ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

         Programa: 9999 - Reserva de Contingência                                      

                          RESERVA DE CONTINGÊNCIA:  Garantir  a  disponibilidade de recursos, no percentual mínimo de 1% (um por 

                          cento) da receita  corrente  líquida, destinados exclusivamente a cobertura de passivos contingentes e 

                          demais riscos fiscais imprevistos nos moldes da legislação fiscal em vigor.                            

 

                          Ação_____: 9001 - Reserva de Contingência                                                          

                          Descrição:        Garantir a disponibilidade  de  recursos,  no  percentual mínimo de 1% (um por 

                                            cento) da receita  corrente  líquida, destinados exclusivamente a cobertura de 

                                            passivos contingentes e  demais  riscos  fiscais  imprevistos  nos  moldes  da 

                                            legislação fiscal em vigor.                                                     
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     Macro objetivo: 0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                                         

 

                            Programa: 0101 - Ação Legislativa                                             

                                             Atividades Administrativas: a)  garantir  a  permanente  manutenção  do  sistema de 

                                             aprovação de leis  e  projetos  de  leis, planejamento e execucao das atividades do 

                                             Poder Legislativo, compreendendo   desenvolvimentos   das   atividades  normais  no 

                                             exercicio, com indicativo  de  realizacao  de  pelo  menos  12 sessões itinerantes, 

                                             anualmente nas comunidades  rurais  do  municipio  de  Nova  Ipixuna.  b)  - Demais 

                                             atividades correlatas.                                                              

 

                            Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                                             Administração Geral: a)   -   garantir   a   manutenção   permanente   do  processo 

                                             administrativo das atividades  desenvolvidas  em  todas  as  unidades  gestoras  do 

                                             governo municipal, em  todos  os  níveis, objetivando possibilitar o atendimento de 

                                             forma ampliada e  qualificada no decorrer do exercicio financeiro 2022 e exercícios 

                                             do quadriênio, garantindo  resultados satisfatórios a toda a população beneficiária 

                                             do programa. b) - Demais atividades correlatas.                                     

 

                            Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                                             Visa garantir a  renovação da frota de veículos automotores do município, visando o 

                                             pleno atendimento das  necessidades  das  secretarias  municipais  e do gabinete do 

                                             prefeito.                                                                           

 

                            Programa: 0105 - Controle Interno                                             

                                             Controle Interno: garantir  a  permanente  manutenção  das atividades da Unidade de 

                                             controle interno do municipio, compreendendo o processo de informação orçamentária, 

                                             financeira, patrimonial, de  pesquisa  de  preços,  contratos  administrativos para 

                                             aquisição de materiais  e  serviços,  acompanhamento  dos  processos  licitatórios, 

                                             publicações, cumprimento de   prazos   para   entrega  de  documentos  contábeis  e 

                                             administrativos nos órgaos competentes. Demais atividades correlatas.               

 

                            Programa: 0106 - Serviços Urbanos                                             

                                             Promover a implementação  de  projetos  e  ações  voltadas  para  o desenvolvimento 

                                             econômico e social,  condicionando  o  melhoramento  da  infraestrutura  urbana  do 

                                             município, promovendo o   embelezamento  da  cidade  com  arborização;  promover  a 

                                             sinalização de ruas   e   prédios  públicos  e  populares.  Promover  campanhas  de 

                                             concientização. Demais atividades correlatas.                                       

 

                            Programa: 0108 - Urbanismo                                                    

                                             Urbanismo: Promover o  sistema de arborização do município, implantação de parques, 

                                             jardins públicos, desenvolver  atividades  de  ornamentação  de  praças,  parques e 

                                             jardins, podendo ser  através de eventos promocionais, com compensação financeira a 

                                             título de premiação. Demais atividades correlatas.                                  

 

                            Programa: 0109 - Extensão Rural                                               

                                             a) garantir a  construção  e  recuperação  de estradas vicinais do município, o que 

                                             facilitará o transporte  e a escoação de produtos da zona rural; b) para a execução 

                                             deste objetivo a  autoridade  competente  poderá firmar parcerias com as esferas de 

                                             governo; c) demais atividades correlatas.                                           

 

                            Programa: 0114 - Ordenamento Territorial                                      

                                             Ordenamento Territorial: a)  -  promover o processo de recadastramento geral, tendo  
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                                             em vista a  necessidade  de fiscalização da execução de obras, loteamentos urbanos. 

                                             b) - estruturação  de  espaço  físico, adequar quadro de pessoal, adquirir material 

                                             permanente diversos objetivando  garantir  a  manutenção  de um sistema complexo de 

                                             coleta de dados  relacionados ao ordenamento territorial urbano e rural do Muncípio 

                                             de Nova Ipixuna.  c) - cadastrar os titulares de imóvel urbano e rural. d) promover 

                                             o sistema de  pesquisa  e  estatística, buscando subsidiar o aumento da arrecadação 

                                             tributária municipal. e) - demais atividades correlatas.                            

 

                            Programa: 0115 - Energia Elétrica                                             

                                             Energia Elétrica: a) - garantir a manutenção permanente do sistema elétrico urbano. 

                                             implantar ações que  possibilitem a ampliação do sistema elétrico no centro urbano. 

                                             b) - Implantar  ações  e projetos que possibilitem a implantação do sistema na zona 

                                             rural do Município.  c)  - a autoridade competente poderá desenvolver as atividades 

                                             deste programa em  parcerias  com  órgaos  do  Governo  estadual,  federal e outras 

                                             instituições nacionais e/ou internacionais. d) - outras atividades correlatas.      

 

                            Programa: 0118 - Habitação                                                    

                                             a) implementar ações  e projetos para construção de 160 casas populares, destinadas 

                                             a moradia permanente,   dotadas  de  infra estrutura  urbana,  sanitária  e  demais 

                                             necessidades básicas. b)  a autoridade poderá desenvolver este programa em parceria 

                                             com o governo  estadual,  federal  e/ou quaisquer instituições públicas e privadas, 

                                             nacionais e internacionais. c) Demais atividade correlatas.                         

 

                            Programa: 0135 - Transporte Escolar                                           

                                             TRANSPORTE ESCOLAR: executar,  na  forma  da  legislação,  projetos relacionados ao 

                                             transporte escolar no  município  de Nova Ipixuna, visando melhorar as consições de 

                                             transporte de alunos da rede municipal de ensino.                                   

 

                            Programa: 0139 - Abastecimento de Água                                        

                                             Promover ações para  equacionamento  do  problema  de  falta  de  água  encanada em 

                                             moradias das zonas  rural e urbana do município, com garatia de obras de construção 

                                             de sistemas de abastecimento de água, bem como, sua manutenção.                     

 

     Macro objetivo: 0002 - Aprender Ensinando                                                                                   

 

                            Programa: 0117 - Ensino Médio                                                 

                                             ENSINO MÉDIO: a)   -   garantir   a   manutenção  do  ensino  médio  do  município, 

                                             possibilitando o atendimento  de forma ampliada e qualificada em todos os níveis da 

                                             rede municipal de  ensino. b) - adequar quadro de pessoal, incluindo a qualificação 

                                             dos profissionais. c)  -  adequar  espaço  físico,  adquirir  materiais de consumno 

                                             diversos. d) - adquirir equipamentos e materiais permanente. e) - demais atividades 

                                             correlatas.                                                                         

 

                            Programa: 0121 - Fundeb: Educação Infantil                                    

                                             Educação Infantil: a)  garantir  a  manutenção permanente das ações voltadas para o 

                                             desenvolvimento do ensino  infantil municipal. b) - buscar qualificar profissionais 

                                             objetivando ampliar o  atendimento,  universilizando e verticalizando o ensino como 

                                             um todo. c) - demais atividades correlatas.                                         

 

                            Programa: 0124 - Fundeb: Ensino Fundamental                                   

                                             ENSINO FUNDAMENTAL: a)  -  garantir  a manutenção do ensino fundamental e básico no 

                                             município, possibilitando o atendimento de forma ampliada e qualificada em todos os 

                                             níveis da rede  municipal  de  ensino.  b) - adequar quadro de pessoal, incluindo a  
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                                             qualificação dos profissionais.  c)  - adequar espaço físico, adquirir materiais de 

                                             consumo diversos. d)  -  adquirir  equipamentos e materiais permanente. e) - demais 

                                             atividades correlatas.                                                              

 

                            Programa: 0129 - Educação Profissionalizante                                  

                                             EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE: a)   garantir   ações  e  projetos  que  viabilizem  a 

                                             implementação da educação  profissionalizante no município; b) garantir a aquisição 

                                             de materiais de  consumo  destinados  a  atender  esses  projetos;  c)  promover  a 

                                             realização de cursos técnicos profissionalizantes; d) outras atividades correlatas. 

 

                            Programa: 0130 - Fundeb: Educação Especial                                    

                                             EDUCAÇÃO ESPECIAL/FUNDEB: a)   garantir   ações   e   projetos   que  viabilizem  a 

                                             implementação da educação  especial  no  município;  b)  garantir  a  aquisição  de 

                                             materiais de consumo  destinados a atender esses projetos; c) promover a realização 

                                             de cursos de  formação, capacitação e especialização de profissionais que atuam com 

                                             alunos atendidos por  esses  projetos;  d) adequar espaços físicos para atendimento 

                                             desses alunos; e) outras atividades correlatas.                                     

 

                            Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                                             EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:   a)   garantir   a   manuteção   do  processo  de 

                                             planejamento, coordenação, execução,    avaliação   e   controle   das   atividades 

                                             desenvolvidas com educação.  b)  -  a  autoridade  competente,  para consecução dos 

                                             objetivos deste programa  poderá  formalizar  convênios  e/ou acordos com órgãos do 

                                             governo federal, estadual  e  com  instituiçãos  de qualquer natureza. c) - adequar 

                                             espaço físico, quadro   de   pessoal,   adquirir  materiais  de  consumo  diversos, 

                                             equipamentos e materiais  permanentes.  d)  - promover o processo de publicação das 

                                             ações desenvolvidas na educação pública municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) 

                                             demais atividades correlatas.                                                       

 

                            Programa: 0142 - Fundeb: EJA                                                  

                                             MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO  DE  JOVENS  E  ADULTOS:  a)  garantir  ações e projetos que 

                                             viabilizem a implementação  da  educação  de  jovens  e  adultos  no  município; b) 

                                             garantir a aquisição  de  materiais de consumo destinados a atender esses projetos; 

                                             c) promover a  realização  de  cursos  de formação, capacitação e especialização de 

                                             profissionais que atuam   com  alunos  atendidos  por  esses  projetos;  d)  outras 

                                             atividades correlatas.                                                              

 

     Macro objetivo: 0003 - Viver com mais Saúde                                                                                 

 

                            Programa: 0125 - Saúde: Gestão Administrativa                                 

                                             Saúde: a) garantir  a manuteção do processo de planejamento, coordenação, execução, 

                                             avaliação e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública municipal. b) - 

                                             a autoridade competente,  para  consecução  dos  objetivos  deste  programa  poderá 

                                             formalizar convênios e/ou  acordos  com  órgãos  do governo federal, estadual e com 

                                             instituiçãos de qualquer  natureza.  c) - adequar espaço físico, quadro de pessoal, 

                                             adquirir materiais de  consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. d) - 

                                             promover o processo   de  publicação  das  ações  desenvolvidas  na  saúde  pública 

                                             municipal. e) - demais atividades correlatas.                                       

 

                            Programa: 0126 - Saúde: Atenção Básica                                        

                                             Atenção Básica: a)  -  garantir  a  manutenção  permanente  dos serviços básicos de 

                                             saúde. b) -  implementar ações que possibilitem a ampliação do atendimento médico e 

                                             hospitalar a toda população. c) - garantir a manutenção do processo de fornecimento  
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                                             de medicamentos, buscando   ampliar   o   atendimento,   adequar   o   espaço  para 

                                             armazenamento dos medicamentos,  capacitar  o  quadro  de  pessoal.  d) - implantar 

                                             unidade de apoio  ao  acompanhamento  e  execução  das  atividades sanitárias. f) - 

                                             demais atividades correlatas.                                                       

 

                            Programa: 0127 - Saneamento                                                   

                                             Saneamento Urbano e  Rural:  a)  -  garantir  a  implementação  de ações e projetos 

                                             voltadas para o  processo  de  saneamento  pluvial  e  de  esgoto,  condicionando a 

                                             melhores condições de vida a população. b) - desenvolver campanhas educativas sobre 

                                             a coleta seletiva  de  lixo,  a correta embalagem de lixos evitando ploriferação de 

                                             doenças altamente contagiosas  no  município. c) - desenvolver ampliação do sistema 

                                             de aterro sanitário.  d)  - promover ações que objetivem garantir o fornecimento de 

                                             água tratada para o consumo humano. e) - demais atividades correlatas.              

 

                            Programa: 0136 - Saúde: Assistência Farmacêutica Básica                       

                                             ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA  -  AFB:  a) - garantir a manutenção do programa de 

                                             fornecimento gratuito de  medicamentos  a  toda  a  população,  em especial às mais 

                                             carente, buscando contribuir no processo de melhoria da saúde pública municipal. b) 

                                             - promover ações  que  condicionem  a  melhoria  nas  condições  de armazenamento e 

                                             controle de distribuição.  c)  -  cumprir a meta para o programa farmácia básica de 

                                             70% de atendimento dos medicamentos prescritos. d) - demais atividades correlatas.  

 

                            Programa: 0137 - Saúde: Média e Alta Complexidade                             

                                             Garantir a manutenção  de políticas de saúde voltadas para a assistência hospitar e 

                                             ambulatorial de média e alta complexidade.                                          

 

                            Programa: 0138 - Saúde: Vigilância em Saúde                                   

                                             Garantir a manutenção de políticas de saúde voltadas para a vigilância em saúde.    

 

                            Programa: 0145 - Programa de Fórmulas Infantis                                

                                             Garantir a integralidade da assistência às crianças com distúrbios nutricionais.    

 

     Macro objetivo: 0004 - Desenvolvimento Econômico                                                                            

 

                            Programa: 0107 - Transporte                                                   

                                             Transporte: Implantar ações  e  projetos  que  objetivem a manutenção permanente do 

                                             sistema de transporte  público  do  municipio  de Nova Ipixuna. A autoridade poderá 

                                             manter o sistema  através de aquisição e manutenção própria e/ou através do sistema 

                                             de locação por  pessoas  físicas  e/ou  jurídicas, levando sempre em consideração a 

                                             economicidade, eficiência e  eficácia  na  Administração Pública. Demais atividades 

                                             correlatas.                                                                         

 

                            Programa: 0110 - Indústria                                                    

                                             PRODUÇÃO INDUSTRIAL: a)   -   implantar   projetos   e   ações   voltados   para  o 

                                             desenvolvimento da indústria,  em todos os níveis: Madeireira, Moveleira, Artefatos 

                                             de Barro e  Argila, Derivados de Leite, dentre outros, buscando garantir o processo 

                                             de sustentabilidade do  desenvolvimento  econômico  do  Municipio,  sobre  tudo  na 

                                             garantia de emprego  a de renda. b) - a autoridade poderá desenvolver as atividades 

                                             deste programa em  parcerias  com  órgãos  do  Governo  Federal e Estadual e ainda, 

                                             através de acordos e convênios com instituições com e sem fins lucrativos nacionais 

                                             e internacionais. c) - demais atividades correlatas.                                

 

                            Programa: 0113 - Promoção Comercial                                            
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                                             PROMOÇÃO COMERCIAL: a)  -  promover  o  processo  de  potencialização  comercial de 

                                             produtos e serviços;   b)   -   implantar   o   sistema   de   financiamentos  para 

                                             sustentabilidade do processo  de comercialização. c) - formular pesquisa de opinião 

                                             e mercado. d)   -   desenvolver   ações   voltadas  a  identificação  de  ponto  de 

                                             comercialização. e) -  promover  eventos  relacionados  ao  marketing.  f) - demais 

                                             atividades correlatas.                                                              

 

                            Programa: 0116 - Administração de Concessões                                  

                                             ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES:  a)  -  implantar  ações  que  possibilitem garantir a 

                                             manutenção do sistema  de  financiamento  a microempreendedores,em todos os níveis, 

                                             objetivando a geração  do  emprego  e  renda  com  demonstração  de  resultados  de 

                                             crescimento econômico. b)  -  poderá  desenvolver  as atividades deste programa por 

                                             intermédio de instituições    financeiras   criadas   especificamente   para   esta 

                                             finalidade, da iniciativa   privada   e/ou   instituições  públicas.  c)  -  demais 

                                             atividades correlatas.                                                              

 

                            Programa: 0140 - Desenvolvimento Econômico                                    

                                             Garantir a implementação   de  ações  que  visem  o  desenvolvimento  econômico  do 

                                             município, tais como:  geração  de  empregos,  capitação  de recursos, incentivo às 

                                             associações e cooperativas, expansão do setor industrial, entre outras.             

 

     Macro objetivo: 0005 - Cultura, Esporte e Lazer                                                                             

 

                            Programa: 0122 - Cultura                                                      

                                             CULTURA E ARTE:  a)  -  promover  o desenvolvimento da arte e cultura do Município, 

                                             relacionadas a danças  folclóricas,  carnavalescas,  juninas.  b) - potencializar a 

                                             criatividade artística teatral,  artesanal,  pintura  de  muros  e  paredes, a arte 

                                             escupida dentre outras. c) - promover o intercâmbio cultural entre municípios. d) - 

                                             Promover festivais de  música,  arte.  e)  -  autoridade  competente poderá, para a 

                                             consecução dos objetivos   deste   programa,   promover   competições   de  caráter 

                                             premiativo,em parceria ou nao. f) - promover o desenvolvimento da Escola de Música. 

                                             g) - promover eventos relacionados com a feira de ciência no município. h) - demais 

                                             atividades correlatas.                                                              

 

                            Programa: 0123 - Esporte e Lazer                                              

                                             ESPORTE E LAZER:  a)  -  desenvolver  ações  e projetos que potencializem o esporte 

                                             amador e semiprofissional,  a  prática  de  lazer,  em todos níveis e para todas as 

                                             idades. b) -  a  autoridade  competente  poderá  adequar  espaço  físico, quadro de 

                                             pessoal, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e material permanente 

                                             para a consecução dos objetivos deste programa. c) - demais atividades correlatas.  

 

     Macro objetivo: 0006 - Desenvolvimento Social                                                                               

 

                            Programa: 0128 - Desenvolvimento Social                                       

                                             Desenvolvimento Social: a)  -  garantir  a  manutenção  do sistema de planejamento, 

                                             coordenação, execução, avaliação   e   controle   social   das  ações  assistencias 

                                             desenvolvidas pela unidade  administrativa. b) - adequar espaço, quadro de pessoal, 

                                             nos moldes da  legislação.  c) - estruturar a unidade, possibilitando a ampliação e 

                                             qualificação do atendimento  a  toda  comunidade Ipixunense. d) - demais atividades 

                                             correlatas.                                                                         

 

                            Programa: 0143 - Cuidado com a Criança e Adolescente                          

                                             Cuidado com a  Criança  e  Adolescente:  a)  -  garantir a manutenção do sistema de  
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                                             planejamento, coordenação, execução,   avaliação   e   controle  social  das  ações 

                                             assistencias desenvolvidas pela  unidade administrativa voltadas para o atendimento 

                                             da criança e  adolescente.  b)  -  adequar espaço, quadro de pessoal, nos moldes da 

                                             legislação. c) - estruturar a unidade, possibilitando a ampliação e qualificação do 

                                             atendimento a toda comunidade Ipixunense. d) - demais atividades correlatas.        

 

     Macro objetivo: 0007 - Preservar com Responsabilidade                                                                       

 

                            Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

                                             Gestão Ambiental: a) implementar ações e projetos que objetivem garantir o processo 

                                             de gestão ambiental,  com  preservação  do  meio,  recuperação de áreas degradadas, 

                                             projetos de reflorestamentos,  implantação  de  unidade  de  produção  de  mudas  e 

                                             sementes. b) -  potencializar  a produção agroextrativista. Subsidiar a implantação 

                                             de agroindústrias no  município.  c)  -  promover  campanhas  de conscientização da 

                                             sociedade. d) -  promover  e  adequar  o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir 

                                             materiais de consumo  diversos,  equipamentos  e materiais permanentes. e) - demais 

                                             atividades correlatas.                                                              

 

                            Programa: 0144 - Preservação do Meio Ambiente                                 

 

     Macro objetivo: 0099 - Reserva de Contingência                                                                              

 

                            Programa: 9999 - Reserva de Contingência                                      

                                             RESERVA DE CONTINGÊNCIA:  Garantir  a  disponibilidade  de  recursos, no percentual 

                                             mínimo de 1%  (um por cento) da receita corrente líquida, destinados exclusivamente 

                                             a cobertura de passivos contingentes e demais riscos fiscais imprevistos nos moldes 

                                             da legislação fiscal em vigor.                                                       
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     0001 - Planejar, Executar e Avaliar                                                              65.200.328,00  

 

     0002 - Aprender Ensinando                                                                        73.156.002,00  

 

     0003 - Viver com mais Saúde                                                                      51.961.113,00  

 

     0004 - Desenvolvimento Econômico                                                                 31.926.238,00  

 

     0005 - Cultura, Esporte e Lazer                                                                   3.627.842,00  

 

     0006 - Desenvolvimento Social                                                                    10.110.173,00  

 

     0007 - Preservar com Responsabilidade                                                             3.773.827,00  

 

     0099 - Reserva de Contingência                                                                    1.810.252,00  

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS DO TIPO 'TEMÁTICOS'                                              241.565.775,00  
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     Público alvo: 01 - População de Nova ipixuna                                    

 

                         Programa: 0101 - Ação Legislativa                                             

                                          Atividades Administrativas: a)   garantir   a  permanente  manutenção  do  sistema  de 

                                          aprovação de leis  e projetos de leis, planejamento e execucao das atividades do Poder 

                                          Legislativo, compreendendo desenvolvimentos  das  atividades normais no exercicio, com 

                                          indicativo de realizacao   de  pelo  menos  12  sessões  itinerantes,  anualmente  nas 

                                          comunidades rurais do municipio de Nova Ipixuna. b) - Demais atividades correlatas.    

 

                         Programa: 0103 - Administração Geral                                          

                                          Administração Geral: a)  - garantir a manutenção permanente do processo administrativo 

                                          das atividades desenvolvidas  em  todas  as unidades gestoras do governo municipal, em 

                                          todos os níveis,   objetivando   possibilitar   o  atendimento  de  forma  ampliada  e 

                                          qualificada no decorrer  do  exercicio  financeiro  2022  e  exercícios do quadriênio, 

                                          garantindo resultados satisfatórios  a toda a população beneficiária do programa. b) - 

                                          Demais atividades correlatas.                                                          

 

                         Programa: 0104 - Frota Renovada                                               

                                          Visa garantir a  renovação  da  frota  de veículos automotores do município, visando o 

                                          pleno atendimento das  necessidades  das  secretarias  municipais  e  do  gabinete  do 

                                          prefeito.                                                                              

 

                         Programa: 0105 - Controle Interno                                             

                                          Controle Interno: garantir  a  permanente  manutenção  das  atividades  da  Unidade de 

                                          controle interno do  municipio,  compreendendo  o processo de informação orçamentária, 

                                          financeira, patrimonial, de   pesquisa   de  preços,  contratos  administrativos  para 

                                          aquisição de materiais   e   serviços,   acompanhamento  dos  processos  licitatórios, 

                                          publicações, cumprimento de   prazos   para   entrega   de   documentos   contábeis  e 

                                          administrativos nos órgaos competentes. Demais atividades correlatas.                  

 

                         Programa: 0106 - Serviços Urbanos                                             

                                          Promover a implementação de projetos e ações voltadas para o desenvolvimento econômico 

                                          e social, condicionando   o   melhoramento  da  infraestrutura  urbana  do  município, 

                                          promovendo o embelezamento da cidade com arborização; promover a sinalização de ruas e 

                                          prédios públicos e  populares. Promover campanhas de concientização. Demais atividades 

                                          correlatas.                                                                            

 

                         Programa: 0107 - Transporte                                                   

                                          Transporte: Implantar ações  e  projetos  que  objetivem  a  manutenção  permanente do 

                                          sistema de transporte público do municipio de Nova Ipixuna. A autoridade poderá manter 

                                          o sistema através de aquisição e manutenção própria e/ou através do sistema de locação 

                                          por pessoas físicas  e/ou  jurídicas,  levando sempre em consideração a economicidade, 

                                          eficiência e eficácia na Administração Pública. Demais atividades correlatas.          

 

                         Programa: 0108 - Urbanismo                                                    

                                          Urbanismo: Promover o  sistema  de  arborização  do município, implantação de parques, 

                                          jardins públicos, desenvolver atividades de ornamentação de praças, parques e jardins, 

                                          podendo ser através  de  eventos  promocionais, com compensação financeira a título de 

                                          premiação. Demais atividades correlatas.                                               

 

                         Programa: 0109 - Extensão Rural                                               

                                          a) garantir a  construção  e  recuperação  de  estradas  vicinais  do município, o que  
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                                          facilitará o transporte  e  a  escoação  de produtos da zona rural; b) para a execução 

                                          deste objetivo a  autoridade  competente  poderá  firmar  parcerias  com as esferas de 

                                          governo; c) demais atividades correlatas.                                              

 

                         Programa: 0110 - Indústria                                                    

                                          PRODUÇÃO INDUSTRIAL: a)  -  implantar projetos e ações voltados para o desenvolvimento 

                                          da indústria, em  todos os níveis: Madeireira, Moveleira, Artefatos de Barro e Argila, 

                                          Derivados de Leite, dentre outros, buscando garantir o processo de sustentabilidade do 

                                          desenvolvimento econômico do  Municipio, sobre tudo na garantia de emprego a de renda. 

                                          b) - a  autoridade  poderá  desenvolver  as atividades deste programa em parcerias com 

                                          órgãos do Governo  Federal  e  Estadual  e  ainda,  através de acordos e convênios com 

                                          instituições com e  sem  fins  lucrativos  nacionais  e  internacionais.  c)  - demais 

                                          atividades correlatas.                                                                 

 

                         Programa: 0113 - Promoção Comercial                                           

                                          PROMOÇÃO COMERCIAL: a)  - promover o processo de potencialização comercial de produtos 

                                          e serviços; b)  -  implantar  o  sistema  de  financiamentos  para sustentabilidade do 

                                          processo de comercialização.  c)  -  formular  pesquisa  de  opinião  e  mercado. d) - 

                                          desenvolver ações voltadas  a identificação de ponto de comercialização. e) - promover 

                                          eventos relacionados ao marketing. f) - demais atividades correlatas.                  

 

                         Programa: 0114 - Ordenamento Territorial                                      

                                          Ordenamento Territorial: a)  -  promover o processo de recadastramento geral, tendo em 

                                          vista a necessidade  de  fiscalização  da execução de obras, loteamentos urbanos. b) - 

                                          estruturação de espaço físico, adequar quadro de pessoal, adquirir material permanente 

                                          diversos objetivando garantir  a  manutenção de um sistema complexo de coleta de dados 

                                          relacionados ao ordenamento territorial urbano e rural do Muncípio de Nova Ipixuna. c) 

                                          - cadastrar os titulares de imóvel urbano e rural. d) promover o sistema de pesquisa e 

                                          estatística, buscando subsidiar  o  aumento  da arrecadação tributária municipal. e) - 

                                          demais atividades correlatas.                                                          

 

                         Programa: 0115 - Energia Elétrica                                             

                                          Energia Elétrica: a)  -  garantir  a manutenção permanente do sistema elétrico urbano. 

                                          implantar ações que  possibilitem a ampliação do sistema elétrico no centro urbano. b) 

                                          - Implantar ações  e  projetos que possibilitem a implantação do sistema na zona rural 

                                          do Município. c)  -  a  autoridade  competente  poderá desenvolver as atividades deste 

                                          programa em parcerias  com  órgaos  do Governo estadual, federal e outras instituições 

                                          nacionais e/ou internacionais. d) - outras atividades correlatas.                      

 

                         Programa: 0116 - Administração de Concessões                                  

                                          ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES:   a)  -  implantar  ações  que  possibilitem  garantir  a 

                                          manutenção do sistema  de  financiamento  a  microempreendedores,em  todos  os níveis, 

                                          objetivando a geração do emprego e renda com demonstração de resultados de crescimento 

                                          econômico. b) -  poderá  desenvolver  as  atividades  deste programa por intermédio de 

                                          instituições financeiras criadas  especificamente  para esta finalidade, da iniciativa 

                                          privada e/ou instituições públicas. c) - demais atividades correlatas.                 

 

                         Programa: 0117 - Ensino Médio                                                 

                                          ENSINO MÉDIO: a)  - garantir a manutenção do ensino médio do município, possibilitando 

                                          o atendimento de  forma ampliada e qualificada em todos os níveis da rede municipal de 

                                          ensino. b) - adequar quadro de pessoal, incluindo a qualificação dos profissionais. c) 

                                          - adequar espaço  físico,  adquirir  materiais  de  consumno  diversos.  d) - adquirir 

                                          equipamentos e materiais permanente. e) - demais atividades correlatas.                 
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                         Programa: 0118 - Habitação                                                    

                                          a) implementar ações  e  projetos para construção de 160 casas populares, destinadas a 

                                          moradia permanente, dotadas de infra estrutura urbana, sanitária e demais necessidades 

                                          básicas. b) a  autoridade  poderá  desenvolver este programa em parceria com o governo 

                                          estadual, federal e/ou   quaisquer  instituições  públicas  e  privadas,  nacionais  e 

                                          internacionais. c) Demais atividade correlatas.                                        

 

                         Programa: 0119 - Gestão Ambiental                                             

                                          Gestão Ambiental: a) implementar ações e projetos que objetivem garantir o processo de 

                                          gestão ambiental, com  preservação  do meio, recuperação de áreas degradadas, projetos 

                                          de reflorestamentos, implantação  de  unidade  de  produção  de mudas e sementes. b) - 

                                          potencializar a produção  agroextrativista.  Subsidiar a implantação de agroindústrias 

                                          no município. c) - promover campanhas de conscientização da sociedade. d) - promover e 

                                          adequar o quadro  de  pessoal,  espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, 

                                          equipamentos e materiais permanentes. e) - demais atividades correlatas.               

 

                         Programa: 0121 - Fundeb: Educação Infantil                                    

                                          Educação Infantil: a)  garantir  a  manutenção  permanente  das  ações voltadas para o 

                                          desenvolvimento do ensino  infantil  municipal.  b)  - buscar qualificar profissionais 

                                          objetivando ampliar o  atendimento,  universilizando e verticalizando o ensino como um 

                                          todo. c) - demais atividades correlatas.                                               

 

                         Programa: 0122 - Cultura                                                      

                                          CULTURA E ARTE:  a)  -  promover  o  desenvolvimento  da  arte e cultura do Município, 

                                          relacionadas a danças  folclóricas,  carnavalescas,  juninas.  b)  -  potencializar  a 

                                          criatividade artística teatral, artesanal, pintura de muros e paredes, a arte escupida 

                                          dentre outras. c)  -  promover  o intercâmbio cultural entre municípios. d) - Promover 

                                          festivais de música,  arte.  e)  - autoridade competente poderá, para a consecução dos 

                                          objetivos deste programa,  promover  competições  de caráter premiativo,em parceria ou 

                                          nao. f) -  promover  o  desenvolvimento  da  Escola  de  Música. g) - promover eventos 

                                          relacionados com a feira de ciência no município. h) - demais atividades correlatas.   

 

                         Programa: 0123 - Esporte e Lazer                                              

                                          ESPORTE E LAZER:  a) - desenvolver ações e projetos que potencializem o esporte amador 

                                          e semiprofissional, a prática de lazer, em todos níveis e para todas as idades. b) - a 

                                          autoridade competente poderá  adequar  espaço  físico,  quadro  de  pessoal,  adquirir 

                                          materiais de consumo  diversos,  equipamentos  e material permanente para a consecução 

                                          dos objetivos deste programa. c) - demais atividades correlatas.                       

 

                         Programa: 0124 - Fundeb: Ensino Fundamental                                   

                                          ENSINO FUNDAMENTAL: a)  -  garantir  a  manutenção  do  ensino fundamental e básico no 

                                          município, possibilitando o  atendimento  de  forma ampliada e qualificada em todos os 

                                          níveis da rede  municipal  de  ensino.  b)  -  adequar  quadro de pessoal, incluindo a 

                                          qualificação dos profissionais.  c)  -  adequar  espaço  físico, adquirir materiais de 

                                          consumo diversos. d)  -  adquirir  equipamentos  e  materiais  permanente. e) - demais 

                                          atividades correlatas.                                                                 

 

                         Programa: 0125 - Saúde: Gestão Administrativa                                 

                                          Saúde: a) garantir  a  manuteção  do  processo de planejamento, coordenação, execução, 

                                          avaliação e controle  das atividades desenvolvidas com saúde pública municipal. b) - a 

                                          autoridade competente, para  consecução dos objetivos deste programa poderá formalizar 

                                          convênios e/ou acordos  com  órgãos do governo federal, estadual e com instituiçãos de  
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                                          qualquer natureza. c)  -  adequar espaço físico, quadro de pessoal, adquirir materiais 

                                          de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. d) - promover o processo de 

                                          publicação das ações  desenvolvidas na saúde pública municipal. e) - demais atividades 

                                          correlatas.                                                                            

 

                         Programa: 0126 - Saúde: Atenção Básica                                        

                                          Atenção Básica: a)  -  garantir a manutenção permanente dos serviços básicos de saúde. 

                                          b) - implementar ações que possibilitem a ampliação do atendimento médico e hospitalar 

                                          a toda população.   c)  -  garantir  a  manutenção  do  processo  de  fornecimento  de 

                                          medicamentos, buscando ampliar  o atendimento, adequar o espaço para armazenamento dos 

                                          medicamentos, capacitar o  quadro  de  pessoal.  d)  -  implantar  unidade de apoio ao 

                                          acompanhamento e execução   das   atividades   sanitárias.   f)  -  demais  atividades 

                                          correlatas.                                                                            

 

                         Programa: 0127 - Saneamento                                                   

                                          Saneamento Urbano e  Rural: a) - garantir a implementação de ações e projetos voltadas 

                                          para o processo  de saneamento pluvial e de esgoto, condicionando a melhores condições 

                                          de vida a  população. b) - desenvolver campanhas educativas sobre a coleta seletiva de 

                                          lixo, a correta   embalagem  de  lixos  evitando  ploriferação  de  doenças  altamente 

                                          contagiosas no município.  c)  - desenvolver ampliação do sistema de aterro sanitário. 

                                          d) - promover  ações  que  objetivem  garantir  o  fornecimento de água tratada para o 

                                          consumo humano. e) - demais atividades correlatas.                                     

 

                         Programa: 0128 - Desenvolvimento Social                                       

                                          Desenvolvimento Social: a)  -  garantir  a  manutenção  do  sistema  de  planejamento, 

                                          coordenação, execução, avaliação    e   controle   social   das   ações   assistencias 

                                          desenvolvidas pela unidade administrativa. b) - adequar espaço, quadro de pessoal, nos 

                                          moldes da legislação.  c)  -  estruturar  a  unidade,  possibilitando  a  ampliação  e 

                                          qualificação do atendimento  a  toda  comunidade  Ipixunense.  d)  - demais atividades 

                                          correlatas.                                                                            

 

                         Programa: 0129 - Educação Profissionalizante                                  

                                          EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE: a)   garantir   ações   e   projetos   que  viabilizem  a 

                                          implementação da educação  profissionalizante no município; b) garantir a aquisição de 

                                          materiais de consumo  destinados a atender esses projetos; c) promover a realização de 

                                          cursos técnicos profissionalizantes; d) outras atividades correlatas.                  

 

                         Programa: 0130 - Fundeb: Educação Especial                                    

                                          EDUCAÇÃO ESPECIAL/FUNDEB: a)  garantir ações e projetos que viabilizem a implementação 

                                          da educação especial  no  município;  b)  garantir a aquisição de materiais de consumo 

                                          destinados a atender  esses  projetos; c) promover a realização de cursos de formação, 

                                          capacitação e especialização de profissionais que atuam com alunos atendidos por esses 

                                          projetos; d) adequar  espaços  físicos  para  atendimento  desses  alunos;  e)  outras 

                                          atividades correlatas.                                                                 

 

                         Programa: 0135 - Transporte Escolar                                           

                                          TRANSPORTE ESCOLAR: executar,   na  forma  da  legislação,  projetos  relacionados  ao 

                                          transporte escolar no  município  de  Nova  Ipixuna,  visando melhorar as consições de 

                                          transporte de alunos da rede municipal de ensino.                                      

 

                         Programa: 0136 - Saúde: Assistência Farmacêutica Básica                       

                                          ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA  -  AFB:  a)  -  garantir  a manutenção do programa de 

                                          fornecimento gratuito de medicamentos a toda a população, em especial às mais carente,  
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                                          buscando contribuir no  processo de melhoria da saúde pública municipal. b) - promover 

                                          ações que condicionem  a  melhoria  nas  condições  de  armazenamento  e  controle  de 

                                          distribuição. c) -  cumprir  a  meta  para  o  programa  farmácia  básica  de  70%  de 

                                          atendimento dos medicamentos prescritos. d) - demais atividades correlatas.            

 

                         Programa: 0137 - Saúde: Média e Alta Complexidade                             

                                          Garantir a manutenção  de  políticas  de  saúde voltadas para a assistência hospitar e 

                                          ambulatorial de média e alta complexidade.                                             

 

                         Programa: 0138 - Saúde: Vigilância em Saúde                                   

                                          Garantir a manutenção de políticas de saúde voltadas para a vigilância em saúde.       

 

                         Programa: 0139 - Abastecimento de Água                                        

                                          Promover ações para  equacionamento  do problema de falta de água encanada em moradias 

                                          das zonas rural  e urbana do município, com garatia de obras de construção de sistemas 

                                          de abastecimento de água, bem como, sua manutenção.                                    

 

                         Programa: 0140 - Desenvolvimento Econômico                                    

                                          Garantir a implementação  de ações que visem o desenvolvimento econômico do município, 

                                          tais como: geração  de  empregos,  capitação  de  recursos, incentivo às associações e 

                                          cooperativas, expansão do setor industrial, entre outras.                              

 

                         Programa: 0141 - Educação: Gestão Administrativa                              

                                          EDUCAÇÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA:  a) garantir a manuteção do processo de planejamento, 

                                          coordenação, execução, avaliação e controle das atividades desenvolvidas com educação. 

                                          b) - a  autoridade  competente,  para  consecução  dos objetivos deste programa poderá 

                                          formalizar convênios e/ou  acordos  com  órgãos  do  governo  federal,  estadual e com 

                                          instituiçãos de qualquer  natureza.  c)  -  adequar  espaço físico, quadro de pessoal, 

                                          adquirir materiais de  consumo  diversos,  equipamentos  e materiais permanentes. d) - 

                                          promover o processo   de  publicação  das  ações  desenvolvidas  na  educação  pública 

                                          municipal. e) - coordenar ações do PNAE. f) demais atividades correlatas.              

 

                         Programa: 0142 - Fundeb: EJA                                                  

                                          MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO  DE  JOVENS  E  ADULTOS:  a)  garantir  ações  e  projetos  que 

                                          viabilizem a implementação da educação de jovens e adultos no município; b) garantir a 

                                          aquisição de materiais  de  consumo destinados a atender esses projetos; c) promover a 

                                          realização de cursos  de  formação,  capacitação e especialização de profissionais que 

                                          atuam com alunos atendidos por esses projetos; d) outras atividades correlatas.        

 

                         Programa: 0143 - Cuidado com a Criança e Adolescente                          

                                          Cuidado com a  Criança  e  Adolescente:  a)  -  garantir  a  manutenção  do sistema de 

                                          planejamento, coordenação, execução,   avaliação   e   controle   social   das   ações 

                                          assistencias desenvolvidas pela  unidade administrativa voltadas para o atendimento da 

                                          criança e adolescente.  b)  -  adequar  espaço,  quadro  de  pessoal,  nos  moldes  da 

                                          legislação. c) -  estruturar  a  unidade, possibilitando a ampliação e qualificação do 

                                          atendimento a toda comunidade Ipixunense. d) - demais atividades correlatas.           

 

                         Programa: 0144 - Preservação do Meio Ambiente                                 

 

                         Programa: 0145 - Programa de Fórmulas Infantis                                

                                          Garantir a integralidade da assistência às crianças com distúrbios nutricionais.       

 

                         Programa: 9999 - Reserva de Contingência                                       
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                                          RESERVA DE CONTINGÊNCIA:  Garantir a disponibilidade de recursos, no percentual mínimo 

                                          de 1% (um  por  cento)  da  receita  corrente  líquida,  destinados  exclusivamente  a 

                                          cobertura de passivos  contingentes  e demais riscos fiscais imprevistos nos moldes da 

                                          legislação fiscal em vigor.                                                             
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     PÚBLICO ALVO                                                                                             VALOR 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

     01 - População de Nova ipixuna                                                                  241.565.775,00 

 

     ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

          TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS DO TIPO 'TEMÁTICOS'                                              241.565.775,00  
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     0101      Ação Legislativa                                             

     0103      Administração Geral                                          

     0104      Frota Renovada                                               

     0105      Controle Interno                                             

     0106      Serviços Urbanos                                             

     0107      Transporte                                                   

     0108      Urbanismo                                                    

     0109      Extensão Rural                                               

     0110      Indústria                                                    

     0113      Promoção Comercial                                           

     0114      Ordenamento Territorial                                      

     0115      Energia Elétrica                                             

     0116      Administração de Concessões                                  

     0117      Ensino Médio                                                 

     0118      Habitação                                                    

     0119      Gestão Ambiental                                             

     0121      Fundeb: Educação Infantil                                    

     0122      Cultura                                                      

     0123      Esporte e Lazer                                              

     0124      Fundeb: Ensino Fundamental                                   

     0125      Saúde: Gestão Administrativa                                 

     0126      Saúde: Atenção Básica                                        

     0127      Saneamento                                                   

     0128      Desenvolvimento Social                                       

     0129      Educação Profissionalizante                                  

     0130      Fundeb: Educação Especial                                    

     0135      Transporte Escolar                                           

     0136      Saúde: Assistência Farmacêutica Básica                       

     0137      Saúde: Média e Alta Complexidade                             

     0138      Saúde: Vigilância em Saúde                                   

     0139      Abastecimento de Água                                        

     0140      Desenvolvimento Econômico                                    

     0141      Educação: Gestão Administrativa                              

     0142      Fundeb: EJA                                                  

     0143      Cuidado com a Criança e Adolescente                          

     0144      Preservação do Meio Ambiente                                 

     0145      Programa de Fórmulas Infantis                                

     9999      Reserva de Contingência                                      

 

        Total de programas : 038  
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  Ação_____: 1001 - Aquisição de Veículos                                                            

  Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos destinados a atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal 

                    de Nova Ipixuna PA.                                                                                    

 

  Ação_____: 1002 - Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara                                          

  Descrição:        Garantir sempre que necessário, recursos que viabilizem a reforma e ampliação das intalações do prédio 

                    onde funciona a Câmara Municipal                                                                       

 

  Ação_____: 1003 - Aquisição de Veículos                                                            

  Descrição:        Garantir a aquisição de veículos destinados a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito          

 

  Ação_____: 1004 - Aquisição de Veículos                                                            

  Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a  atender  as necessidades da Secretaria Municipal de 

                    Gestão Pública                                                                                         

 

  Ação_____: 1005 - Aquisição de Imóveis e Desapropriações                                           

  Descrição:        Visa garantir a aquisição de bens imóveis e desapropriação de áreas, atendendo a legislação pertinente 

                    para tal, que sejam de legítimo interesse da Administraão Pública; demais atividades correlatas        

 

  Ação_____: 1007 - Aquisição de Veículos                                                            

  Descrição:        Garantir a aquisição de veículos destinados a atender as necessidades da SEMOSP                        

 

  Ação_____: 1008 - Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins                            

  Descrição:        Construir e/ou recuperar  praças,  parques  e  jardins  em locais adequados da cidade e da zona rural, 

                    tendo em vista a estética e o lazer dos moradores; demais atividades correlatas                        

 

  Ação_____: 1009 - Construção e Recuperação de Próprios Públicos                                    

  Descrição:        Garantir a construção  e/ou  recuperação  de  próprios  públicos  que  venham  a  atender a demanda da 

                    Administração Municipal, podendo,  para  tal,  firmar  junto  ás  esferas  de  governo  bem como com a 

                    iniciativa privada; demais atividades correlatas.                                                      

 

  Ação_____: 1010 - Pavimentação, Recuperação e Urbanização de Ruas e Avenidas                       

  Descrição:        Visa garantir com  recursos  próprios  ou  em  parceria  com  as  esferas de governo, a pavimentação e 

                    recuperação de vias e logradouros públicos; outras atividades correlatas.                              

 

  Ação_____: 1011 - Construção de Sistemas de Abastecimento de Água                                  

  Descrição:        Visa assegurar a  construção  de  sistemas  de  abastecimento  de  água  no município de Nova Ipixuna, 

                    garantindo assim, o  serviço  de  distribuição  de  água  nos  locais  onde  serão  instalados; demais 

                    atividades correlatas.                                                                                 

 

  Ação_____: 1012 - Saneamento Urbano e Rural                                                        

  Descrição:        a)Implantar e manter  o  sistema  de fornecimento de água tratada para o consumo humano. b)Implementar 

                    ações que objetivem a coleta seletiva de lixo, embalagem de lixo de alta periculosidade. c)Desenvolver 

                    ações e projetos de drenagem de água pluviais, tratamento, escoamento de esgotos. d)Promover o combate 

                    ao sistema de  fossa filtrante no subsolo. e)Desenvolver campanhas educativas sobre saneamento básico; 

                    implantar aterro sanitário. f)Demais atividades correlatas.                                            

 

  Ação_____: 1013 - Ampliação de Redes e Sistemas de Eletrificação                                   

  Descrição:        Ampliar o sistema  elétrico  na  zona urbana e rural já existente; garantir a manutenção permanente do 

                    sistema elétrico já existente; demais atividades correlatas.                                           

 

  Ação_____: 1014 - Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais                           
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  Descrição:        Promover ações e projetos que garantam a construção e/ou recuperação de estradas, ramais e vicinais, o 

                    que facilitará o  transporte  de  passageiros  e a escoação de produtos oriundos da zona rural; demais 

                    atividades correlatas.                                                                                 

 

  Ação_____: 1015 - Aquisição de Máquinas Pesadas e Equipamentos                                     

  Descrição:        Garantir a aquisição  de  maquinário  pesado  e  equipamento  que  venha  a atender as necessidades da 

                    municipalidade referente ao  setor  de transporte. Para a consecução desse objetivo o gestor municipal 

                    poderá firmar parcerias  com  o  governo  federal, estadual e da iniciativa privada; demais atividades 

                    correlatas.                                                                                            

 

  Ação_____: 1016 - Aquisição de Veículos de Transporte                                              

  Descrição:        Visa garantir a aquisição de veículos de transporte que atendam as necessidades da SEMOSP              

 

  Ação_____: 1017 - Construção e Recuperação de Pontes                                               

  Descrição:        Visa garantir recursos  que  viabilizem  a  construção  de  pontes  e  recuperação  das já existentes, 

                    permitindo assim o contínuo acesso de veículos e de pessoas                                            

 

  Ação_____: 1018 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas                                    

  Descrição:        Garantir a aquisição  de máquinas e implementos agrícolas fundamentais para a execução de trabalhos no 

                    campo, para a consecução deste objetivo a autoridade competente poderá firmar parcerias com as esferas 

                    de governo e também com a iniciativa privada; outras atividades correlatas.                            

 

  Ação_____: 1019 - Perfuração de Poços Artesianos,Escavação de Açudes,repressas(Emendas Impositivas 

  Descrição:        Garantir a perfuração de poços artesianos e escavação de açudes e represas para a criação de peixes.   

 

  Ação_____: 1020 - Construção de Casas Populares                                                    

  Descrição:        a)Promover ações e  projetos  que  possibilitem  a  construção  de  160 casas populares no decorrer do 

                    quadriêniio, compreendendo a  40  cas  populares  ao  ano,  podendo essas ações serem desenvolvidas em 

                    parcerias ou não  com  orgão  do  governo  federal  e/ou  estadual, instituições de qualquer natureza, 

                    nacionais e internacionais.  b)Dotar  o  projeto  de  estrutura  física,  necessaria promovendo assim, 

                    condições de melhores de vida para a população. c)Demais atividades correlatas.                        

 

  Ação_____: 1021 - Construção e Recuperação de Estradas Vicinais                                    

  Descrição:        Garantir a construção  e  recuperação de estradas vicinais do município, com o objetivo de facilitar o 

                    transporte e a  escoação  de  produtos  da  zona  rural;  para  a execução deste objetivo a autoridade 

                    competente poderá firmar parcerias com as esferas de governo; demais atividades correlatas.            

 

  Ação_____: 1022 - Incentivo a Implantação de Pequena e Média Indústria                             

  Descrição:        Implementar ações e  projetos  que busquem promover a implementação de pequenas e médidas empresas que 

                    tenham a insdústria  como  atividade  principal; promover subsídios para potencialização a produção de 

                    derivados do leite;   promover   pesquisas   de  mercado  objetivando  identificar  potencialidades  e 

                    fragilidades do mercado  local,  podendo  essas  ações  serem desenvolvidas em parcerias com órgãos do 

                    Governo Estadual, Federal e instituições de qualquer natureza; demais atividades correlatas.           

 

  Ação_____: 1023 - Promoção Industrial                                                              

  Descrição:        Implantar projetos e  ações voltadas para o desenvolvimeneto da indústria em todos os níveis: madeira, 

                    movelaria, artefatos de  barro  e  argila,  derivados  de leite, dentre outros; garantir o processo de 

                    sustentabilidade econômica do  município  sobretudo  na garantia de emprego e renda; demais atividades 

                    correlatas.                                                                                            

 

  Ação_____: 1024 - Manutenção do Estádio Municipal                                                  

  Descrição:        Assegurar a reforma  e ampliação de estádio destinado à prática de futebol de campo no município; para  
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                    consecução desse objetivo  a  autoridade competente poderá firmar parcerias com as esferas de governo, 

                    bem como com a iniciativa privada; outras atividades correlatas.                                       

 

  Ação_____: 1026 - Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas                                   

  Descrição:        Garantir recursos que  visem a construção e reforma de quadras poliesportivas no município objetivando 

                    mantê las em condições de uso contínuo                                                                 

 

  Ação_____: 1027 - Aquisição de Veículos                                                            

  Descrição:        Garantir a aquisição de veículos destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.     

 

  Ação_____: 1028 - Reforma e Ampliação do Prédio da Semudesp                                        

  Descrição:        Garantir a reforma  e  ampliação das intalações dp prédio onde funciona a Secretaria de Saúde, visando 

                    maior funcionalidade e conforto para os servidores; demais atividades correlatas.                      

 

  Ação_____: 1029 - Aquisição de Ambulâncias e Ambulanchas                                           

  Descrição:        Garantir recursos que  possibilitem a aquisição de ambulâncias destinadas a atender as necessidades do 

                    FMS do município.                                                                                      

 

  Ação_____: 1030 - Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde                               

  Descrição:        Viabilizar a construção,  reforma e/ou ampliação de postos de saúde nos bairros mais necessitados e na 

                    zona rural do  município; para consecução desse objetivo poderá ser realizado parcerias com as esferas 

                    do governo, bem com a iniciativa privada.                                                              

 

  Ação_____: 1031 - Aquisição de Equip.Médicos,Hospitalares e Odontologicos(Emendas Impositivas)     

  Descrição:        Visa assegurar a  aquisição  de  equipamentos  médicos,  hospitalares  e odontologicos para atender as 

                    necessidades do sistema de saúde do município.                                                         

 

  Ação_____: 1032 - Aquisição de Veículos Administrativos                                            

  Descrição:        Garantir a aquisição de veículos destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação.  

 

  Ação_____: 1033 - Reforma e Ampliação do Prédio da Semuded                                         

  Descrição:        Garantir a reforma, ampliação e adequação das intalações físicas do prédio onde funciona a Semuded.    

 

  Ação_____: 1036 - Aquisição de Transporte Escolar - PNAT                                           

  Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados a atender ao programa de apoio ao transporte escolar do 

                    município, visando aumento a qualidade do serviço prestado ao alunado                                  

 

  Ação_____: 1038 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares                            

  Descrição:        Garantir a construção,  reforma  e/ou  ampliação  de  escolas  municipais  no  decorrer do quadriênio, 

                    melhorar a qualificação  do  atendimento,  montar  parques  de  lazer  nas  escolas  e promover demais 

                    adequações do espaço   físico   objetivando   melhorar   a   qualidade  do  ensino  municipal;  demais 

                    atividadescorrelatas.                                                                                  

 

  Ação_____: 1039 - Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas                                   

  Descrição:        Construir, reformar e/ou   ampliar   quadras  poliesportivas  nas  escolas  do  município  objetivando 

                    incentivar a prática  de  esportes  e  viabilizar a ministração da disciplina educação física de forma 

                    prática.                                                                                               

 

  Ação_____: 1040 - Construção e Aparelhamento de Unidades Escolares                                 

  Descrição:        Visa assegurar projetos que viabilizem a construção e aparelhamento de unidades escolares no município 

                    de Nova Ipixuna,  para consecução desse objetivo o município poderá firmar parcerias com as esferas de 

                    governo, bem como com a iniciativa privada.                                                             
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  Ação_____: 1041 - Aquisição de Transporte Escolar - Ensino Fundamental - 40%                       

  Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados a atender ao programa de apoio ao transporte escolar do 

                    município,através de recursos assegurados pelo Fundeb, visando aumento a qualidade do serviço prestado 

                    ao alunado.                                                                                            

 

  Ação_____: 1042 - Construção e Aparelhamento de Creches                                            

  Descrição:        Garantir a contrução  e  aprelhamento  de  creches para atender as necessidades das crianças com idade 

                    infantil, mobiliar e aparelhar as unidades de creches constrídas; demais atividades correlatas.        

 

  Ação_____: 1043 - Reforma e Ampliação de Creches                                                   

  Descrição:        Assegurar projetos e  ações  que  viabilizem a reforma e ampliação de creches, com vistas a atender as 

                    necessidades de crianças com idade infantil.                                                           

 

  Ação_____: 1044 - Aquisição de Veículos                                                            

  Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a  atender  as  necessidades  do  Fundo  Municipal  de 

                    Assistência Social.                                                                                    

 

  Ação_____: 1045 - Reforma e Ampliação do Centro de Referência em Assist. Social / CRAS             

  Descrição:        Garantir a reforma  e/ou  ampliação  do  prédio onde funciona o CRAS do município, assegurando assim o 

                    pleno funcionamento das atividades lá desenvolvidas.                                                   

 

  Ação_____: 1046 - Construção e Reforma do Prédio do CREAS                                          

  Descrição:        Garantir a implantação  do  CREAS  no  município,  seja com construção ou reforma de prédio, visando o 

                    pleno funcionamento de suas atividades.                                                                

 

  Ação_____: 1047 - Reforma e Ampliação da Casa de Passagem                                          

  Descrição:        Visa garantir a  reforma  do  prédio  destinado a atender crianças e adolescentes em situação de risco 

                    atendidas pelo Conselho Tutelar.                                                                       

 

  Ação_____: 1048 - Proteção da Fauna e Flora                                                        

  Descrição:        Gestão Ambiental: a)  implementar  ações  e  projetos  que  objetivem  garantir  o  processo de gestão 

                    ambiental, com preservação  do  meio,  recuperação  de áreas degradadas, projetos de reflorestamentos, 

                    implantação de unidade de produção de mudas e sementes.                                                

 

  Ação_____: 1049 - Controle da Poluição                                                             

  Descrição:        a) Implementar ações e projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com preservação 

                    do meio, recuperação  de  áreas  degradadas,  projetos  de reflorestamentos, implantação de unidade de 

                    produção de mudas  e sementes. b) - potencializar a produção agroextrativista. Subsidiar a implantação 

                    de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de conscientização da sociedade. d) - promover 

                    e adequar o  quadro  de pessoal, espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e 

                    materiais permanentes. e) - demais atividades correlatas.                                              

 

  Ação_____: 1050 - Pesquisa e Educação Ambiental                                                    

  Descrição:        a) Implementar ações e projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com preservação 

                    do meio, recuperação  de  áreas  degradadas,  projetos  de reflorestamentos, implantação de unidade de 

                    produção de mudas  e sementes. b) - potencializar a produção agroextrativista. Subsidiar a implantação 

                    de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de conscientização da sociedade. d) - promover 

                    e adequar o  quadro  de pessoal, espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e 

                    materiais permanentes. e) - demais atividades correlatas.                                              

 

  Ação_____: 1051 - Aquisição de Máquinas e Veículos                                                  
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  Descrição:        Garantir a aquisição  de  veículos  destinados  a  atender  as necessidades da Fundo Municipal de Meio 

                    Ambiente.                                                                                              

 

  Ação_____: 1052 - Utilização de Recursos Naturais                                                  

  Descrição:        a) Implementar ações e projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com preservação 

                    do meio, recuperação  de  áreas  degradadas,  projetos  de reflorestamentos, implantação de unidade de 

                    produção de mudas  e sementes. b) - potencializar a produção agroextrativista. Subsidiar a implantação 

                    de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de conscientização da sociedade. d) - promover 

                    e adequar o  quadro  de pessoal, espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e 

                    materiais permanentes. e) - demais atividades correlatas.                                              

 

  Ação_____: 1053 - Elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico de Nova Ipixuna - ZEENI             

  Descrição:        a) Implementar ações e projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com preservação 

                    do meio, recuperação  de  áreas  degradadas,  projetos  de reflorestamentos, implantação de unidade de 

                    produção de mudas  e sementes. b) - potencializar a produção agroextrativista. Subsidiar a implantação 

                    de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de conscientização da sociedade. d) - promover 

                    e adequar o  quadro  de pessoal, espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e 

                    materiais permanentes. e) - demais atividades correlatas.                                              

 

  Ação_____: 1054 - Elaboração da Agenda 21 Local                                                    

  Descrição:        a) Implementar ações e projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com preservação 

                    do meio, recuperação  de  áreas  degradadas,  projetos  de reflorestamentos, implantação de unidade de 

                    produção de mudas  e sementes. b) - potencializar a produção agroextrativista. Subsidiar a implantação 

                    de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de conscientização da sociedade. d) - promover 

                    e adequar o  quadro  de pessoal, espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e 

                    materiais permanentes. e) - demais atividades correlatas.                                              

 

  Ação_____: 1055 - Gestão de Resíduos Sólidos - Construção de Aterro Sanitário                      

  Descrição:        a) Implementar ações e projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com preservação 

                    do meio, recuperação  de  áreas  degradadas,  projetos  de reflorestamentos, implantação de unidade de 

                    produção de mudas  e sementes. b) - potencializar a produção agroextrativista. Subsidiar a implantação 

                    de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de conscientização da sociedade. d) - promover 

                    e adequar o  quadro  de pessoal, espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e 

                    materiais permanentes. e) - demais atividades correlatas.                                              

 

  Ação_____: 1056 - Recuperação e Pres.de Recursos Hídricos  rios e lagos(Emendas Impositivas Art148 

  Descrição:        a) Implementar ações e projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com preservação 

                    do meio, recuperação  de  áreas  degradadas,  projetos  de reflorestamentos, implantação de unidade de 

                    produção de mudas  e sementes. b) - potencializar a produção agroextrativista. Subsidiar a implantação 

                    de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de conscientização da sociedade. d) - promover 

                    e adequar o  quadro  de pessoal, espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e 

                    materiais permanentes. e) - demais atividades correlatas.                                              

 

  Ação_____: 1057 - Construção de Habitações Populares de Interesse Social                           

  Descrição:        a) implementar ações  e  projetos para construção de casas populares, destinadas a moradia permanente, 

                    dotadas de infra estrutura  urbana,  sanitária  e  demais necessidades básicas. b) a autoridade poderá 

                    desenvolver este programa  em  parceria  com  o  governo estadual, federal e/ou quaisquer instituições 

                    públicas e privadas, nacionais e internacionais. c) Demais atividade correlatas.                       

 

  Ação_____: 1058 - Saneamento Básico, Infraestr. e Equip. Urb. p/ Habitações Pop. de Inter. Social  

  Descrição:        Garantir recursos para  manutenção  do  sistema  de  Saneamento  Básico,  Infraestr.  e Equip. Urb. p/ 

                    Habitações Pop. de Inter. Social.                                                                       
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  Ação_____: 1059 - Construção de Galerias Fluviais                                                  

  Descrição:        Visa garantir a construção de galerias fluviais no município para melhorar a infraestrutura urbana.    

 

  Ação_____: 1061 - Construção do Campo de Experimento, Viveiros e Mudas                             

  Descrição:        Assegurar a construção  de  um  campo  de experimento de culturas tais como feijão, milho, arroz entre 

                    outras, e posterior  distribuição  aos  pequenos  produtores  rurais  do  município,  e a contrução de 

                    viveiros; garantindo assim geração de emprego e renda.                                                 

 

  Ação_____: 1062 - Construção Reforma e Ampliação do Hospital Municipal                             

  Descrição:        Viabilizar a construção,  reforma  e/ou ampliação do Hospital Municipal;para consecução desse objetivo 

                    poderá ser realizado parcerias com esferas do governo, bem com a iniciativa privada.                   

 

  Ação_____: 1063 - Construção do Prédio da Biblioteca Municipal                                     

  Descrição:        Construir o Prédio  da  Biblioteca  Municipal  levando  mais  conhecimento  e  qualidade  de vida para 

                    estudantes e população de Nova Ipixuna.                                                                

 

  Ação_____: 2001 - Atividades do Legislativo                                                        

  Descrição:        Possibilitar ao cidadão  maior clareza das ações do Poder Legislativo através de sessões intinerantes, 

                    garantir a manuten;ão  dos  benefícios sociais da sociade Nova Ipixunense e, ao mesmo tempo, manter as 

                    atividades administrativas, inclusive  de  publicidade  e  de  análise  de  projetos  de  leis  e suas 

                    respectivas aprova;ões na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ipixuna, Estado do Pará.              

 

  Ação_____: 2002 - Publicidade do Legislativo                                                       

  Descrição:        Garantir o processo  de publicação das ações do Poder Legislativo, possibilitando o total entendimento 

                    por parte da sociedade.                                                                                

 

  Ação_____: 2003 - Manutenção do Controle Interno                                                   

  Descrição:        Visa garantir o perfeito funcionamento das atividades do Controle Interno do Poder Legislativo; outras 

                    atividades correlatas                                                                                  

 

  Ação_____: 2004 - Interação Governo Comunidade                                                     

  Descrição:        a) Garantir a  manutenção  do  processo  de  participação  da  sociedade no planejamento e ordenamento 

                    orçamentário, definição de  demanda  em todos os níveis. b) Promover plenárias de representação social 

                    objetivando a análise  da  gestão seja através de movimento pelo orçamento participativo, seja através 

                    de movimentos sociais  organizados.  c) Manter arquivo de memória dos temas levantados e aprovados. d) 

                    Implementar ações de comunicação social, iscrita e/ou por meio de rádio e televisão, objetivando fazer 

                    com que a sociedade tome conhecimento das ações do governo municipal. e) Demais atividades correlatas. 

 

  Ação_____: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito                                               

  Descrição:        Garantir a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, demais atividades correlatas.            

 

  Ação_____: 2006 - Publicidade do Executivo                                                         

  Descrição:        Publicar permanentemente as ações do ponto de vista de planejamento, execução e avaliação das ações da 

                    gestão municipal, condicionando  a  sociedade  participar  e conhecer de forma clara e objetiva como o 

                    governo desempenha suas atividades.                                                                    

 

  Ação_____: 2007 - Manutenção das Atividades da Semugep                                             

  Descrição:        MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES  DA  SEMUGEP:  garantir  a  manutenção das atividades da Sec. Mun. de Gestão 

                    Pública, tais como  o  controle  de  recursos  humanos, capacitações, planejamento de ações, concursos 

                    públicos, entre outras ações correlatas.                                                               

 

  Ação_____: 2008 - Capacitação de Recursos Humanos                                                   
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  Descrição:        CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS: garantir a manutenção de ações voltadas para a formação, treinamento, 

                    capacitação e especialização de servidores públicos municipais.                                        

 

  Ação_____: 2009 - Manutenção das Atividades da Semupof                                             

  Descrição:        Garantir a manutenção  permanente  das  ações  da  unidade de administração e finanças; organização do 

                    quadro de pessoal,  arquivo, análise de contratos temporários e contratações nos moldes da legislação; 

                    demais atividades correlatas.                                                                          

 

  Ação_____: 2010 - Contribuição ao PASEP                                                            

  Descrição:        Garantir a manutenção  do processo de repasse das obrigações tributárias e contribuitivas relativas ao 

                    PASEP sobre demais  receitas  advindas  de  tributos municipais e de transferências; demais atividades 

                    correlatas.                                                                                            

 

  Ação_____: 2011 - Contribuição Associativa - AMAT                                                  

  Descrição:        Garantir a manutenção  da  contribuição  para  a  Associação  dos  Municípios do Araguaia, Tocantins e 

                    Carajás (AMATCARAJÁS), da qual o município mantém vínculo associativo.                                 

 

  Ação_____: 2012 - Precatórios Judiciais                                                            

  Descrição:        Garantir recursos que  visem  atender as obrigatoriedades advindas da justiça, qual seja a quitação de 

                    sentenças judiciais; demais atividades correlatas.                                                     

 

  Ação_____: 2013 - Contribuições a Consórcios Públicos - COMPART                                    

  Descrição:        Garantir a manutenção  da  contribuição  para  o  Consórcio  do Municípios Paraenses Alagados pelo Rio 

                    Tocantins (COMPART), da qual o município mantém vínculo associativo.                                   

 

  Ação_____: 2014 - Contribuição Associativa - FAMEP                                                 

  Descrição:        Garantir a manutenção da contribuição para a Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará 

                    (FAMEP), da qual o município mantém vínculo associativo.                                               

 

  Ação_____: 2015 - Contribuição Associativa - CNM                                                   

  Descrição:        Garantir a manutenção  da  contribuição  para  Confederação  Nacional  dos Municípios (CNM), da qual o 

                    município mantém vínculo associativo.                                                                  

 

  Ação_____: 2016 - Manutenção das atividades do Controle Interno                                    

  Descrição:        Fazer funcionar com  eficiência e eficácia as atividades de controle interno do município, prevista no 

                    Artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e Lei Municipal nº 232/2005, de 28 de fevereiro de 2005.     

 

  Ação_____: 2017 - Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida                                   

  Descrição:        Garantir o processo  de amortização da dívida pactual com Previdência Social, e outros orgãos, de modo 

                    a possibilitar a  permanência  do  município  no  processo  de adimplemento para efeito de convênios e 

                    parcerias em todos niveis; demais atividades correlatas.                                               

 

  Ação_____: 2018 - Manutenção das Atividades da Semosp                                              

  Descrição:        Garantir a permanente  manutenção  das  atividades  administrativas  da  unidade  de  obras e serviços 

                    públicos, objetivando possibilitar  o  suporte  técnico  e  logístico do ponto de vista da execução de 

                    obras e infraestrutura  dos  programas  e  ações  das  unidades  gestoras do governo municipal; demais 

                    atividades correlatas.                                                                                 

 

  Ação_____: 2019 - Manutenção dos Serviços Urbanos                                                  

  Descrição:        Garantir a contínua  manutenção  dos serviços urbanos em Nova Ipixuna, visando a melhoria do bem estar 

                    dos seus munícipes.                                                                                    

 

  Ação_____: 2020 - Manutenção da Iluminação Pública                                                  
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  Descrição:        Visa garantir com recursos próprios e da Cosip, a perfeita manutenção do sistema de iluminação pública 

                    do município.                                                                                          

 

  Ação_____: 2021 - Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água                                  

  Descrição:        Visa assegurar a  manutenção  contínua  e  necessária do sistema de abastecimento de água existente no 

                    município de Nova  Ipixuna,  garantindo  assim, o perfeito funcionamento do serviço de distribuição de 

                    água nos locais onde estão instalados; demais atividades correlatas.                                   

 

  Ação_____: 2022 - Manutenção da Fábrica de Bloquetes                                               

  Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo  de  fabricação  de bloquetes, manilhas, caixa de concreto, dentre 

                    outros; promover, por   meio   de  legislação  especifica  e  nos  moldes  da  legislação  vigente,  a 

                    terceirização da produção  de  bloquetes,  buscando  garantir  a  empregabilidade  e  a  produtividade 

                    permanente, para atender as necessidades do município e interessados; demais atividades correlatas.    

 

  Ação_____: 2023 - Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais                           

  Descrição:        Garantir a manutenção  e  conservação  de  pontes e estradas vicinais do município, visando manter sua 

                    trafegabilidade, bem como a escoação de produção.                                                      

 

  Ação_____: 2024 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos de Transporte                    

  Descrição:        Visa garantir recursos  que  possibilitem  a  manutenção  e  conservação  de  máquinas  e  veículos de 

                    transporte que atendem as necessidades da municipalidade; outras atividades correlatas.                

 

  Ação_____: 2025 - Manutenção das Atividades da Semude                                              

  Descrição:        a)Garantir a permanente  manutenção  do  processo  de  desenvolvimento  econômico  através  da unidade 

                    administrativa. b)Objetivar a  implantação de ações e projetos que possibilitem o atendimento de forma 

                    ampliada e qualificada,  sendo  essas  ações  voltadas  para  a  coordenação,  execução e avaliação de 

                    resultos em todos  os  níveis,  objetivando  a  consecução  dos  objetivos dos programas de produção e 

                    comercialização vegetal, produção  e  comercialização  animal,  produção e comercialozação industrial, 

                    comércio e serviços  e  ordenamento  territorial.  c)Enquanto  unidade  de  desenvolvimento econômico, 

                    interagir com demais  unidades  orçamentárias  objetivando  o  melhoramento  do  atendimento. d)Demais 

                    atividades correlatas.                                                                                 

 

  Ação_____: 2026 - Ordenamento Territorial                                                          

  Descrição:        a)Implantar um sistema  informatizado  de  coleta  de  dados de titulares de imóveis urbanos e rurais. 

                    b)Promover a identificação   de   atividades   rurais   e  urbanas.  c)Identificar  potencialidades  e 

                    fragilidades. d)Promover a  implantação  de  um  sistema  de  cadastramento e recadrastamento social e 

                    econômico. e)garantir o  processo  de  pesquisa e estatísticas objetivando ampliar os atendimentos nas 

                    atividades de ponta como saúde, educação, assistência social e demais atividades de ponta. f) Garantir 

                    a ampliação do sistema de arrecadação tributária municipal. g)Demais atividades correlatas.            

 

  Ação_____: 2027 - Manutenção do Mercado Municipal                                                  

  Descrição:        Garantir recursos que  viabilizem  a contínua manutenção do mercado municipal, possibilitando higiene, 

                    conforto e condições  sadias  para  a  comercialização  de  mercadorias  e produtos; demais atividades 

                    correlatas.                                                                                            

 

  Ação_____: 2028 - Manutenção da Feira do Produtor                                                  

  Descrição:        Garantir a manutenção  da  feira  do  produtor  existente no município através de ações que aumentem a 

                    circulação de protudos;  melhorar  as  condições  de  higiêne  e  limpeza  do  local  da feira; outras 

                    atividades correlatas.                                                                                 

 

  Ação_____: 2029 - Apoio à Agricultura Familiar (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)               

  Descrição:        Viabilizar condições que  incentivem a agricultura familiar no município gerando trabalho e renda para  
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                    moradores da zona rural; garantir promoção de treinamentos e projetos de manejo de culturas, podendo o 

                    governo municipal, para  isso,  firmar  parcerias  com  órgão  especializados  como  o  sebrae; outras 

                    atividades correlatas.                                                                                 

 

  Ação_____: 2030 - Apoio ao Produtor Rural                                                          

  Descrição:        Assegurar suporte e  apoio  aos  produtores  rurais  do  município, qual seja através de treinamentos, 

                    transporte, projetos de manejo de culturas, estradas vicinais e outros projetos e ações que melhorem o 

                    trabalho e a vida do homem do campo; demais atividades correlatas.                                     

 

  Ação_____: 2031 - Apoio à Agropecuária                                                             

  Descrição:        Assegurar projetos e  ações  que  incentivem  a  produção agropecuária, setor importante na geração de 

                    renda do município;  promover  campanhas  de  manejo,  vacinação  de  animais,  etc; demais atividades 

                    correlatas.                                                                                            

 

  Ação_____: 2032 - Apoio a Pequena e Média Empresa                                                  

  Descrição:        Promover ações e projetos que icentivem as pequenas e médias empresas através da abertura de linhas de 

                    créditos para potencializar  a comercialização; promover eventos de marketing e pesquisas de mercado e 

                    identificação de consumidor  em  potencial;  implantar  sistema  de  feira  livre;  demais  atividades 

                    correlatas.                                                                                            

 

  Ação_____: 2033 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos                                        

  Descrição:        Garantir a manutenção  do  sistema  de  financiamento  para  micros  empreendedores,  na  forma da lei 

                    objetivando ampliar e  qualificar  o  atendimento,  de  modo a potencializar o crescimento econômico e 

                    geração emprego e renda; demais atividades correlatas.                                                 

 

  Ação_____: 2034 - Manutenção das Atividades da Semmat                                              

  Descrição:        Garantir a manutenção  permanente  das  atividades administrativas da unidade, objetivando assegurar o 

                    atendimento de forma  ampliada  e  qualificada  a  toda  população  do município, com ações e projetos 

                    relacionados à preservação  do  meio  ambiente,  bem  como,  relacionadas  ao  turismo  eco turismo no 

                    município; demais atividades correlatas.                                                               

 

  Ação_____: 2035 - Manutenção das Atividades da Semucel                                             

  Descrição:        Garantir a permanente  manutenção  das atividades administrativas da unidade orçamentaria em epígrafe, 

                    objetivando garantir o  planejamento,  coordenação,  execução  e  avaliação  de  resultados das açõe e 

                    projetos desenvolvidos pela  mesma,  relacionados  a  cultura,  esporte  e  lazer no município; demais 

                    atividades correlatas.                                                                                 

 

  Ação_____: 2036 - Apoio à Disseminação da Cultura Religiosa(Emendas Impositivas Art.148-A)         

  Descrição:        Assegurar apoio a  eventos  de caráter religioso para todas as entidades, com o objetivo de divulgar e 

                    disseminar a cultura religiosa.                                                                        

 

  Ação_____: 2037 - Apoio a Eventos Municipais                                                       

  Descrição:        Garantir apoio financeiro  a  eventos  municipais em datas festivas que visem a diversão dos cidadãos, 

                    como o aniversário da cidade, vaquejadas, rodeios, motocross e rallys, entre outros.                   

 

  Ação_____: 2038 - Disseminação da Cultura Popular                                                  

  Descrição:        Promover ações e  projetos  que  objetivem  garantir  a  manutenção  do  processo  de  realização  das 

                    festividades carnavalescas, festas  juninas, dentre outras; a autoridade competente poderá, através de 

                    incentivo financeiro e/ou  estrutura,  contribuir  com  a  promoção  desses eventos; demais atividades 

                    correlatas.                                                                                            

 

  Ação_____: 2039 - Apoio às Ativ. de Desporto Comunitário e Amador (Emendas Impositivas Art.148-A)   
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  Descrição:        Garantir apoio às  atividades  do  desporto  comunitário  e  amador  no  município;  adquirir materais 

                    esportivos e outros   artigos  relacionados  com  a  prática  do  esporte  amador;  demais  atividades 

                    correlatas.                                                                                            

 

  Ação_____: 2040 - Apoio a Manifestações Desportivas e Lazer                                        

  Descrição:        Promover eventos de  lazer  tais  como  "domingo  popular  de  lazer";  promover  passeios e escursões 

                    objetivando o intercâmbio  cultural  e  recreativo  da  sociedade;  adequar  espaço  físico  e  demais 

                    estruturas para a consecução dos objetivos deste programa; demais atividades correlatas.               

 

  Ação_____: 2041 - Encargos com o Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE                   

  Descrição:        Visa assegurar a  manutenção  com  o conselho municipal de alimentação escolar que tem a finalidade de 

                    fiscalizar os recursos  dispendiados  com  a  merenda  escolar  no âmbito municipal; demais atividades 

                    correlatas.                                                                                            

 

  Ação_____: 2042 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar e Nutrição - PNAE                  

  Descrição:        Garantir a manutenção do programa de alimentação escolar para os alunos da rede municipa de ensino.    

 

  Ação_____: 2043 - Manutenção das Atividades da Semuded                                             

  Descrição:        Garantir a permanente  manutenção  das atividades administrativas da unidade orçamentária em epígrafe, 

                    objetivando garantir o  planejamento,  coordenação,  execução  e  avaliação  de resultados das ações e 

                    projetos desenvolvidos pela mesma, relacionados a educação do município; demais atividades correlatas  

 

  Ação_____: 2044 - Manutenção das Atividades da Semudesp                                            

  Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo  de  planejamento, coordenação, execução, avaliação e controle das 

                    atividades desenvolvidas com saúde pública municipal e saneamento; demais atividades correlatas.       

 

  Ação_____: 2045 - Manutenção das Atividades da Semudeso                                            

  Descrição:        Garantir a manutenção  do  sistema de planejamento, coordenação, execução, avaliação e controle social 

                    das ações assistenciais desenvolvidas pela unidade administrativa.                                     

 

  Ação_____: 2046 - Contribuições a Consórcios Públicos - CISAT                                      

  Descrição:        Visa garantir recursos  para  contribuição  ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Araguaia e 

                    Tocantins, do qual o município de Nova Ipixuna faz parte.                                              

 

  Ação_____: 2047 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde                                        

  Descrição:        Assegurar a manutenção  do Conselho Municipal de Saúde do Município em suas atividades de fiscalização 

                    dos gastos dos recursos relacionados ao sistema de saúde; demais atividades correlatas.                

 

  Ação_____: 2048 - Manutenção das Ativ. do Fundo Mun. de Sa úde (Emendas Impositivas L.O. Art.148-A 

  Descrição:        Garantir a manutenção  do  processo  de  planejamento, coordenação, execução, avaliação e controle das 

                    atividades desenvolvidas com  saúde  pública municipal; promover a adequação da legislação vigente, do 

                    quadro de pessoal, bem como,adquirir material de consumo diversos, equipamentos e materiais permanente 

                    e adequar o  espaço  físico;  promover  o  processo de modernização e capacitação de pessoal, adquirir 

                    veículos de apoio; assegurar ações de parcerias e/ou consórcios objetivando a ampliação do atendimento 

                    em saúde; demais atividades correlatas.                                                                

 

  Ação_____: 2049 - Encargos com Publicidade                                                         

  Descrição:        Assegurar a divulgação de ações praticas pelo Fundo Municipal de Saúde, seja em meio televisivo, rádio 

                    ou através de propaganda volante, visando manter a população informada a cerca das atividades de saúde 

                    desenvolvidas no município.                                                                            

 

  Ação_____: 2050 - Programa Campanhas de Vacinação                                                   
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  Descrição:        Executar ações que viabilizem as campanhas de vacinação contra várias doenças no município             

 

  Ação_____: 2051 - Programa Saúde da Família - PSF (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)            

  Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa saúde da família, manter o funcionamento das 05 equipes existentes 

                    no município, buscando sempre melhorar o atendimento médico domiciliar em todos os niveis do programa; 

                    demais atividades correlatas                                                                           

 

  Ação_____: 2052 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                   

  Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  PACS ampliando o quadro dos agentes no quadriênio, qualificando e 

                    ampliando o combate  a  doenças  infectocontagiosas  e  parasitárias  no  município; demais atividades 

                    correlatas.                                                                                            

 

  Ação_____: 2053 - Atenção Básica de Saúde - PAB FIXO                                               

  Descrição:        Assegurar investimentos em  procedimentos  e  ações  de  assitência básica no município, executando os 

                    recursos provenientes do Programa Pab Fixo; demais atividades correlatas.                              

 

  Ação_____: 2054 - Programa de Saúde Bucal                                                          

  Descrição:        Desenvolver atividades e  ações  que possibilitem a implantação e consequentemente a melhoria na saúde 

                    bucal da população; demais atividades correlatas.                                                      

 

  Ação_____: 2055 - Programa Saúde na Escola - PSE                                                   

  Descrição:        Executar o programa saúde na escola, de acordo com suas especificações, visando a melhoria da saúde de 

                    alunos dentro das escolas; demais atividades correlatas                                                

 

  Ação_____: 2056 - Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF                          

  Descrição:        Garantir a manutenção  do  NASF,  conforme  condições  do programa que visam atender a população com o 

                    apoio ao PSF de profissionais de diversas áreas do conhecimento, entre outras atividades.              

 

  Ação_____: 2057 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ  

  Descrição:        Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ                        

 

  Ação_____: 2058 - Assistência Farmacêutica Básica - AFB                                            

  Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa  de  fornecimento  gratuito de medicamentos a toda a população, em 

                    especial às mais  carentes,  buscando  contribuir  no processo de melhoria da saúde pública municipal; 

                    demais atividades correlatas.                                                                          

 

  Ação_____: 2059 - Assistência Hosp. Ambulatorial de Média Alta Complexidade(Emendas Impositivas)   

  Descrição:        Assegurar investimentos em  procedimentos  e  ações de assitência hospitalar e ambulatorial de média e 

                    alta complexidade no município, executando os recursos provenientes do programa MAC; demais atividades 

                    correlatas.                                                                                            

 

  Ação_____: 2060 - Ações Básicas de Vigilância em Saúde                                             

  Descrição:        Desenvolver ações básicas de vigilância em saúde no município de Nova Ipixuna.                         

 

  Ação_____: 2061 - Programa Vigilância Sanitária - VISA                                             

  Descrição:        Garantir a implantação  de  projetos  e  ações  voltadas  para o controle sanitário em todos os níveis 

                    buscando propiciar melhoria da qualidade dos alimentos para a população; demais atividades correlatas. 

 

  Ação_____: 2062 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD                                        

  Descrição:        Garantir ações básicas  de investigação epidemiológica e ambiental, de diagnósticos de risco, ações de 

                    controle, eliminação e  erradicação  de  agentes  de  agravos e danos à saúde individual e coletiva da 

                    população de Nova Ipixuna; outras atividades correlatas.                                                
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  Ação_____: 2063 - Encargos com o Conselho de Educação                                              

  Descrição:        Assegurar a manutenção  do  conselho  municipal de educação de Nova Ipixuna, por se tratar de entidade 

                    que fiscaliza os dispêndios com a educação no município.                                               

 

  Ação_____: 2064 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação                         

  Descrição:        Garantir a manutenção  das  atividades  desenvolvidas  pelo FME de Nova Ipixuna, em todos os níveis de 

                    atuação; outras atividades correlatas.                                                                 

 

  Ação_____: 2065 - Capacitação de Recursos Humanos                                                  

  Descrição:        Assegurar treinamento e  capacitação  para  pessoal  de educação do município (professores, diretores, 

                    etc.); garantir atualização para profissionais do ensino através de cursos de aperfeiçoamento e outros 

                    afins; demais atividades correlatas.                                                                   

 

  Ação_____: 2066 - Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE           

  Descrição:        Executar de forma  plena  e correta, o programa de apoio ao transporte escolar - PNATE, atendendo suas 

                    especificações.                                                                                        

 

  Ação_____: 2067 - Encargos com Concessão de Bolsas de Estudo                                       

  Descrição:        Assegurar a concessão de bolsas de estudo para discentes da rede municipal de ensino.                  

 

  Ação_____: 2068 - Encargos com Publicidade                                                         

  Descrição:        Assegurar a divulgação  de  ações  pelo  FME,  seja em meio televisivo, rádio ou através de propaganda 

                    volante, visando manter a população informada a cerca do desenvolvimento educacional no município.     

 

  Ação_____: 2069 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                          

  Descrição:        Garantir a plena  e  correta  execução  do  Programa  Dinheiro Direto na Escola - PDDE, atendendo suas 

                    especificações; demais atividades correlatas.                                                          

 

  Ação_____: 2070 - Manutenção do Programa Salário Educação - QSE                                    

  Descrição:        Assegurar plena execução do programa salário educação atendendo suas especificações; outras atividades 

                    correlatas.                                                                                            

 

  Ação_____: 2071 - Encargos com o Conselho Social do Fundeb                                         

  Descrição:        Garantir a manutenção do Conselho Municipal do Fundeb, entidade que fiscaliza os gastos realizados com 

                    recursos oriundos do Fundeb.                                                                           

 

  Ação_____: 2074 - Desenvolvimento do Ensino Modular                                                

  Descrição:        Desenvolver de forma  mais  intensa  a  disseminação do ensino modular no município, visto as notórias 

                    vantagens que esse método de ensino propociona; demais atividades correlatas.                          

 

  Ação_____: 2075 - Manutenção do Ensino Médio                                                       

  Descrição:        Garantir projetos e  ações  que  viabilizem  a  manutenção  do  ensino médio no município atendendo as 

                    necessidades desses alunos matriculados na rede municipal de ensino; demais atividades correlatas.     

 

  Ação_____: 2076 - Manutenção do Ensino Profissionalizante                                          

  Descrição:        Garantir e assegurar  a manutenção do ensino profissionalizante no município, capacitação dos alunos e 

                    possibilitando a inclusão  destes  no  mercado de trabalho; adquirir materiais de consumo destinados a 

                    atender as necessidades    desses    projetos;    promover    a   implantação   de   cursos   técnicos 

                    profissionalizantes; outras atividades correlatas                                                      

 

  Ação_____: 2077 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Administrativo - 40%            
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  Descrição:        Garantir a manutenção  do  sistema  de  ensino  fundamental apoio administrativo, cujas despesas estão 

                    estabelecidas no artigo  71  da Lei 9.424/1998, objetivar a qualificação e ampliação dos atendimentos, 

                    beneficiando toda a rede municipal de ensino fundamental e básico; demais atividades correlatas.       

 

  Ação_____: 2078 - Remuneração dos Profissionais do Magistério e Suporte Pedagógico / 60%           

  Descrição:        Garantir a remuneração  do  pessoal  do  ensino  fundamental  e  básico,  especificamente  garantir  o 

                    ordenamento em conformidade  ao  artigo  70 da Lei 9.424/1998, no que toca a valorização e remuneração 

                    dos servidores, profissionais  do  Magistério,  beneficiando  os  alunos  da  rede  municipal d ensino 

                    fundamental; demais atividades correlatas.                                                             

 

  Ação_____: 2079 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - 40%                     

  Descrição:        Assegurar, com recursos  do  Fundeb,  a  manutenção do transporte escolar que atende o alunado da rede 

                    municipal de ensino; demais atividades correlatas.                                                     

 

  Ação_____: 2080 - Manutenção do Ensino Infantil - 60%                                              

  Descrição:        Garantir o atendimento  ao  alunado de creches e pré escola, em torno de 300 alunos anualmente, buscar 

                    qualificar o processo  da  educação  infantil,  com  adequação  do  espaço  físico  e  capacitação  de 

                    professores de modo a possibilitar a melhora no ensino, bem como, a ampliação do atendimento do mesmo; 

                    demais atividades correlatas.                                                                          

 

  Ação_____: 2081 - Manutenção do Ensino Infantil - 40%                                              

  Descrição:        Garantir o atendimento  ao  alunado de creches e pré escola, em torno de 300 alunos anualmente, buscar 

                    qualificar o processo  da  educação  infantil,  com  adequação  do  espaço  físico  e  capacitação  de 

                    professores de modo a possibilitar a melhora no ensino, bem como, a ampliação do atendimento do mesmo; 

                    demais atividades correlatas.                                                                          

 

  Ação_____: 2082 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA                                 

  Descrição:        Garantir a plena  execução  da  educação  de  jovens e adultos - EJA, conforme recursos disponíveis do 

                    Fundeb e suas especificações; demais atividades correlatas.                                            

 

  Ação_____: 2083 - Manutenção da Educação Especial                                                  

  Descrição:        Garantir e assegurar  a  manutenção  da  educação  especial  no  município  atendendo  o  alunado  com 

                    necessidades especiais, adquirir  materiais  de  consumo  destinados  a atender as necessidades desses 

                    projetos, promover adequação  de  espeço  físicos  para atendimento desses projetos; outras atividades 

                    correlatas.                                                                                            

 

  Ação_____: 2084 - Encargos com o Conselho Municipal de Assistencia Social                          

  Descrição:        Assegurar a manutenção  do  Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Ipixuna, por se tratar de 

                    entidade que fiscaliza os dispêndios com a essa função no município                                    

 

  Ação_____: 2085 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social               

  Descrição:        Garantir a manutenção  permanente  das  ações da unidade de trabalho e promoção social, organização do 

                    quadro de funcionários  da  unidade,  desenvolver  ações e projetos que visem o trabalho no município, 

                    seja quantitativa ou  gualitativamente,  promover  ações  que  tenham como alvo o social, ou seja, que 

                    visem a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos; demais atividades correlatas.                      

 

  Ação_____: 2086 - Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos                

  Descrição:        Garantir a gestão  dos recursos oriundos do FNAS, conforme novo modelo de gestão implantado, visando o 

                    atendimento de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, conforme necessidades do município              

 

  Ação_____: 2087 - Benefícios Eventuais                                                             

  Descrição:        Garantir a concessão  de  benefícios  eventuais  à população carente do município, tais como: ajuda de  
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                    custo, urnas funerárias,  cestas  básicas, entre outros, conforme necessidades do município assistidas 

                    por profissionais da Assistência Social.                                                               

 

  Ação_____: 2088 - Manutenção do P.B.V. III - Equipes Volantes do CRAS                              

  Descrição:        Garantir a gestão  de  recursos  oriundos  do  FNAS  relativos à manutenção do CRAS em suas atividades 

                    intinerantes em toda a extensão do município.                                                          

 

  Ação_____: 2089 - Manutenção do Centro de Referência em Assistencia Social CRAS Emenda Impositiv   

  Descrição:        Garantir a manutenção do CRAS, visando sua conservação, perfeita funcionalidade, local apropriado para 

                    as atividades de assitência social; demais atividades correlatas.                                      

 

  Ação_____: 2090 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD SUAS                                  

  Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa bolsa família em suas necessidades, visando a concessão de bolsas, 

                    pelo Governo Federal,  à  famílias  carentes  do  município,  compreendendo  todas  as famílias que se 

                    enquadrem nas condições do programa; demais atividades correlatas.                                     

 

  Ação_____: 2091 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD PBF                                   

  Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa bolsa família em suas necessidades, visando a concessão de bolsas, 

                    pelo Governo Federal,  à  famílias  carentes  do  município,  compreendendo  todas  as famílias que se 

                    enquadrem nas condições do programa; demais atividades correlatas.                                     

 

  Ação_____: 2092 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assist. Social - CREAS       

  Descrição:        Garantir a manutenção  do  CREAS,  visando  sua conservação, perfeita funcionalidade, local apropriado 

                    para as atividades de assitência social; demais atividades correlatas.                                 

 

  Ação_____: 2093 - Manutenção do Programa Bolsa Escola Municipal                                    

  Descrição:        Garantir a manutenção  do  programa bolsa escola, com a aconcessão de bolsas para famílias carentes do 

                    município, demais atividades correlatas.                                                               

 

  Ação_____: 2095 - Encargos com Conselho Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente - COMDAC        

  Descrição:        Garantir a manutenção  do  COMDAC,  visando a proteção de crianças e adolescentes do município; outras 

                    atividades correlatas                                                                                  

 

  Ação_____: 2096 - Manutenção das Atividades do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente 

  Descrição:        Garantir a manutenção  permanente  das ações da unidade de proteção da criança e adolescente, promover 

                    ações que tenham  como  alvo  garantir  os  direitos  das  crianças  e adolescentes; demais atividades 

                    correlatas.                                                                                            

 

  Ação_____: 2097 - Manutenção da Casa de Passagem                                                   

  Descrição:        Visa garantir a  manutenção do espaço utilizado para abrigar, temporariamente, crianças e adolescentes 

                    em situação de risco atendidas pelo Conselho Tutelar.                                                  

 

  Ação_____: 2098 - Encargos com o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente                      

  Descrição:        Garantir a manutenção do Conselho Tutelar, visando a proteção de crianças e adolescentes do município; 

                    outras atividades correlatas.                                                                          

 

  Ação_____: 2099 - Serviço de Acolhimento Institucional - Convênios                                 

  Descrição:        Garantir recursos destinados  a  manutenção  do  centro  de acolhimento destinado a atender crianças e 

                    adolescentes em condições de risco; demais atividades correlatas.                                      

 

  Ação_____: 2100 - Encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA                       

  Descrição:        a) Implementar ações e projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com preservação  
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                    do meio, recuperação  de  áreas  degradadas,  projetos  de reflorestamentos, implantação de unidade de 

                    produção de mudas  e sementes. b) - potencializar a produção agroextrativista. Subsidiar a implantação 

                    de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de conscientização da sociedade. d) - promover 

                    e adequar o  quadro  de pessoal, espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e 

                    materiais permanentes. e) - demais atividades correlatas.                                              

 

  Ação_____: 2101 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente                    

  Descrição:        a) Implementar ações e projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com preservação 

                    do meio, recuperação  de  áreas  degradadas,  projetos  de reflorestamentos, implantação de unidade de 

                    produção de mudas  e sementes. b) - potencializar a produção agroextrativista. Subsidiar a implantação 

                    de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de conscientização da sociedade. d) - promover 

                    e adequar o  quadro  de pessoal, espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e 

                    materiais permanentes. e) - demais atividades correlatas.                                              

 

  Ação_____: 2102 - Manutenção de Unidades de Conservação, Parques e Bosques                         

  Descrição:        a) Implementar ações e projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com preservação 

                    do meio, recuperação  de  áreas  degradadas,  projetos  de reflorestamentos, implantação de unidade de 

                    produção de mudas  e sementes. b) - potencializar a produção agroextrativista. Subsidiar a implantação 

                    de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de conscientização da sociedade. d) - promover 

                    e adequar o  quadro  de pessoal, espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e 

                    materiais permanentes. e) - demais atividades correlatas.                                              

 

  Ação_____: 2103 - Utilização Sustentável dos Recursos Naturais                                     

  Descrição:        a) Implementar ações e projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com preservação 

                    do meio, recuperação  de  áreas  degradadas,  projetos  de reflorestamentos, implantação de unidade de 

                    produção de mudas  e sementes. b) - potencializar a produção agroextrativista. Subsidiar a implantação 

                    de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de conscientização da sociedade. d) - promover 

                    e adequar o  quadro  de pessoal, espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e 

                    materiais permanentes. e) - demais atividades correlatas.                                              

 

  Ação_____: 2104 - Manutenção da Gestão de Resíduos Sólidos                                         

  Descrição:        Garantir a manutenção e gestão de resíduos sólidos e a coleta seletiva de lixo no município.           

 

  Ação_____: 2105 - Ações Turísticas e Apoio ao Ecoturismo                                           

  Descrição:        a) Implementar ações e projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com preservação 

                    do meio, recuperação  de  áreas  degradadas,  projetos  de reflorestamentos, implantação de unidade de 

                    produção de mudas  e sementes. b) - potencializar a produção agroextrativista. Subsidiar a implantação 

                    de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de conscientização da sociedade. d) - promover 

                    e adequar o  quadro  de pessoal, espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e 

                    materiais permanentes. e) - demais atividades correlatas.                                              

 

  Ação_____: 2106 - Manutenção de Áreas Degradadas                                                   

  Descrição:        a) Implementar ações e projetos que objetivem garantir o processo de gestão ambiental, com preservação 

                    do meio, recuperação  de  áreas  degradadas,  projetos  de reflorestamentos, implantação de unidade de 

                    produção de mudas  e sementes. b) - potencializar a produção agroextrativista. Subsidiar a implantação 

                    de agroindústrias no município. c) - promover campanhas de conscientização da sociedade. d) - promover 

                    e adequar o  quadro  de pessoal, espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e 

                    materiais permanentes. e) - demais atividades correlatas.                                              

 

  Ação_____: 2107 - Encargos com o Conselho Municipal de Habitação                                   

  Descrição:        Garantir o funcionamento  e  a  manutenção  do  Conselho  Municipal  de  Habitação;  demais atividades 

                    correlatas.                                                                                             
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  Ação_____: 2108 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação                        

  Descrição:        Garantir ações e  recursos  destinados  a plena manutenção das atividades do Fundo em epígrafe em suas 

                    atividades.                                                                                            

 

  Ação_____: 2109 - Melhoria das Condições de Habitabilidade                                         

  Descrição:        Garantir recursos para melhoria das condições de habitabilidade.                                       

 

  Ação_____: 2111 - Construção da casa de cultura - Centro Cultural                                  

  Descrição:        Construir a casa  de  cultura; adquirir equipamentos e materiais permanente destinados a mobiliar esse 

                    local, bem como  para  outras  atividades  que  objetivem a potencialização da cultura municipal; para 

                    consecução dos objetivos  desta  ação, a autoridade poderá desenvolver parcerias com órgãos do governo 

                    federal, estadual, instituições de qualquer narureza; demais atividades correlatas.                    

 

  Ação_____: 2112 - Encontro de Gestantes (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)                      

  Descrição:        Garantir o acompanhamento  e assistência à gestantes carentes do município, inclusive com concessão de 

                    enxovais e outras necessidades.                                                                        

 

  Ação_____: 2113 - Serviços de Atendimento em Família Acolhedora                                    

  Descrição:        Garantir a gestão  de  recursos  do  serviço  de  família  acolhedoura  no  município,  conforme  suas 

                    necessidades.                                                                                          

 

  Ação_____: 2114 - Manutenção do Transporte Escolar Estado                                          

  Descrição:        Garantir o funcionamento  do Transporte Escolar Estado. Exetar de forma plena e correta, o programa de 

                    apoio ao transporte escolar estado.                                                                    

 

  Ação_____: 2115 - Concessão de Estágio Remunerado para Estudantes                                  

  Descrição:        Concessão de estágio  remunerado para estudantes da rede de ensino, permitindo intergrar estudantes no 

                    mercado de trabalho.                                                                                   

 

  Ação_____: 2116 - Laboratório Regional de Protese Destaria (Emendas Impositivas L.O. Art. 148-A)   

  Descrição:        Desenvolver atividades que  possam  melhorar  a  qualidade  de vida e saúde da população do município, 

                    através do laboratório de protese dentaria.                                                            

 

  Ação_____: 2117 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)                              

  Descrição:        Implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).                                    

 

  Ação_____: 2118 - Tratamento Fora de Domicílio (TFD)                                               

  Descrição:        garantir o acesso  de  pacientes do município a serviços asiistenciais emoutro município, ou ainda, em 

                    caso especiais, de um Estado para outro Estado                                                         

 

  Ação_____: 2119 - Suporte Profilatico e Terapeutico                                                

  Descrição:        Garantir implantação de  atividades  que  possam  dar  suporte e assistência a pacinetes do município, 

                    buscando melhorar a qualidade de vida.                                                                 

 

  Ação_____: 2120 - Dispensação de Fórmulas Infantis Especiais                                       

  Descrição:        Garantir a integralidade da assistência às crianças com distúrbios nutricionais.                       

 

  Ação_____: 2121 - Enfrentamento da Emergência COVID19                                              

  Descrição:        Financiamento de ações  e  serviços  públicos  de  saúde  compreendidos por , ações de atenção básica, 

                    vigilância, média e  alta  complexidade,  bem como aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, 

                    aquisição de equipamentos,  contratação  de  serviços  de  saúde,  contratação  temporária de pessoal,  
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                    divulgação de informações  à  população,  bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do 

                    coronavírus.                                                                                           

 

  Ação_____: 2122 - Prevenção e Combate ao COVID-19                                                  

  Descrição:        Ações socioassistenciais com  a finalidade de aumentar a capacidade de resposta no SUAS no atendimento 

                    a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorente da COVID-19.           

 

  Ação_____: 2123 - Departamento de Segurança no Trânsito DSTRAN                                     

  Descrição:        Manutenção e desenvolvimento do Departamento Municipal de Trânsito.                                    

 

  Ação_____: 9001 - Reserva de Contingência                                                          

  Descrição:        Garantir a disponibilidade  de recursos, no percentual mínimo de 1% (um por cento) da receita corrente 

                    líquida, destinados exclusivamente  a  cobertura  de  passivos  contingentes  e  demais riscos fiscais 

                    imprevistos nos moldes da legislação fiscal em vigor.                                                  

 

        Total de ações : 177  


