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DEMONSTRATIVO IX
Fun-

Sub-

Progra

ção

função

ma

-

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020
PLANEJAMENTO DE METAS E PRIORIDADES DE DESPESAS PREVISTAS

Ação

Objetivo

Metas

Valores estimados
2022

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
01

031

0001 Manutençao/Conservação e Equipamento da Câmara Municipal de

Manter em funcionamento normal as ativida-

Manter e equipar os serviços da Câmara,

des da Municipal de Vereadores.

proporcionando condições de trabalho dos

Vereadores

Vereadores, legislando, fiscalizando a administração pública e demais atos.

01

031

0001 Encargos com Recepção e Homenagens
à Autoridades

Propiciar recepções e homenagens de

Dar condições financeiras para a organiza-

convidados oficiais da Câmara.

ção de recepções e homenagens.

Manter em funcionamento normal o Gabine-

Pagar os salários, adquirir material de apoio

te do Prefeito.

para aperfeiçoar o atendimento à popu-

1.200.000,00
15.000,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO.
04

122

0101 Manutenção do Gabinete do Prefeito

população.
04

122

0101 Aquisição de Equipamentos, Veículo e

Dar atendimento normal às ativividades

Prover recursos para a aquisião de equipamentos

Material Permanente par o Gabinete do

previstas na estrutura administrativa do

veículo e materiais permanentes para o Gabinete.

Prefeito.

Gabinete do Prefeito.

do Prefeito.

do Prefeito.

do Prefeito.

veículo adequado para os compromissos.

595.000,00

50.000,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
04

122

0002 Construção do Centro Administrativo
Municipal

04

122

0102 Reequipamento da Administração
Municipal

Prover condições de aquisição da área e

Propiciar espaço físico adequado para

início das obras de construção do prédio

melhoria dos serviços de atendimento

do Centro Administrativo Municipal.

à população.

Modernizar os equipamentos a disposição

Adquirir novos equipamentos para agilizar

dos servidores, melhorando qualidade dos

e aperfeiçoar o sistema existente.

serviços.
04

122

0102 Encargos com Recepção e Homenagens
a Autoridades

04

122

0102 Manutenção da Secretria Municipal de
Administração e Planejamento

25.000,00

Propiciar recursos p/ a recepção e homenagensDar condições financeiras para a organização
gens de convidados oficiais do Município.

de recepcções e homenagens.

122

0102 Manutenção,Reforma e/ou Ampliação do
Centro Administrativo Municipal

ria da Administração e Planejamento.

Atividades da Secretaria da Administração

122

0109 Encargos com Publicação de Atos do
Executivo Municipal

1.200.000,00

Manter, reformar e/ou ampliar o prédio da Pre- Manter e melhorar a atual estrutura física exisfeitura Municipal existente.

tente do Centro Admnistrativo, para melhor atendimento dos serviços à população.

04

5.000,00

Manter em funcionamento normal a Secreta- Dar condições para o desenvolvimento das
e Planejamento.

04

50.000,00

Publicar os Atos do Poder Executivo Muni-

Prover recursos p/ as publicações necessárias

cipal.

para a consecução legal dos atos determinados

1

10.000,00
10.000,00
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09

272

0000 Manutenção do Fundo de Aposentado-

Manter as despesas do FAPS.

ria e Pensão FAPS

Prover recursos para manter os compromissos
do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos
Servidores Municipais.

2.100.000,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
04

123

0105 Manutenção da Secretaria Municipal
de Finanças

Manter em funcionamento normal a Secretaria Manter em funcionamento normal os serviços
Municipal de Finanças.

ligados a área financeira, contábil, tributária e
demais atividades afins.

04

28

126

846

0106 Manutenção dos Serviços do Sistema

Manter, ampliar e modernizar os equipa-

Propiciar recursos para aquisição de materiais,

de Informatização da Prefeitura

mentos e serviços de informática para

equipamentos, programas e serviços para

Municipal

funcionamento normal das atividades

desenvolvimento do sistema informatizado

administrativas.

do município.

Manter o pagamento de sentenças/preca-.

Propiciar recursos para o cumprimento das di-

tórios judiciais

versas decisões judiciais.
Prover recursos para a formação do patrimônio

0000 Encargos com Pagamento de Sentenças
Judiciais

28

846

0000 Encargos com Contribuições ao PASEP

Manter os pagamento de PASEP

28

843

0000 Encargos com Juros e Amortização da

Manter o pagamento do principal e dos

Prover recursos para o pagamentos das obriga-

encargos da dívida fundada interna.

ções de débitos decorrentes de dívidas de longo

do servidor público.
Dívida Contratada

850.000,00

100.000,00
2.000,00
250.000,00

prazo contratadas pelo Poder Público, feitos
diretamente com a rede interna de estabelecimentos bancários ou de financiamentos, assim como
as decorrentes de atuação assumida ou reconhecida.

60.000,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
15

452

0004 Ampliação, Remodelação e Conservação
do Cemitério Municipal e Casa Mortuária

15

452

0005 Manutenção dos Serviços de Iluminação
Pública

Ampliar, Remodelar e Conservar o Cemitério Propiciar recursos para a Conservação,
Público Municipal e Casa Mortuária

e remodelação do Cemitério e Casa Mortuária

Manter os serviços de iluminação pública

Destinação de recursos para conservação,

no perímetro urbano.

restauração e substituição de materiais,

30.000,00

bem como dispêndio com energia elétrica
no Município.
15

451

0006 Manutenção, Conservação e Ampliação
de Pavimento em Vias Públicas

Manutenção, conservação e ampliação de

Prover recursos destinados a implantação,

pavimento nas vias urbanas.

conservação e ampliação, do pavimento

200.000,00

em vias urbanas, bem como construção de
pontes, pontilhões, calçadas,bueiros e pórtico.
15

452

0006 Sinalização e Indicação de Logradouros
Públicos

Melhoramento do sistema de sinalização

Melhorar o sistema de sinalização das vias

nas ruas da cidade.

e logradouros públicos.

2

150.000,00
14.000,00
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15

452

0007 Contrução e Manutencão de Praças,
Parques, Jardins e Balneários

Construir e manter as praças, parques,

Propiciar recursos para construir e manter

jardins e balneários.

praças, parque, jardins e balneário, incluindo
construção de quiosques e outros.

16

482

0008 Construção de Casas Populares

Aquisição de área e construção de unida-

Propiciar recursos para a aquisição de área

des habitacionais.

e construção de unidades habitacionais.

Conjunto de ações que visam a promoção e

Prover recursos para o melhoria sistema

produção de programas e projetos habita-

habitacional do município.

70.000,00

50.000,00
16

482

0008 Manutenção do Fundo Municipal de
Habitação

cionais.
17

511
512

0037 Encargos com Melhoria Sanitária Domiciliar

5.000,00

Construção de kits sanitários, fóssa sépti-

Prover recursos para construção de unida-

cas e sumidouros, nas áreas urbanas e

des para famílias de baixa renda.

rural.
17

511

0009 Ampliação/Manutenção Sistema Abastecimento Água Área Rural

20.000,00

Ampliação e Manutenção para abasteci-

Propiciar recursos para o fornecimento de

mento de água nas comunidades rurais.

água potável a toda a população rural
com apliação dos sistemas existentes.

17

512

0009 Ampliação/Manutenção Sistema Abastecimento Água Perímetro Urbano

Ampliação e Manutenção dos sistemas de

Propiciar recursos para o fornecimento de

abastecimento de água na área urbana

água potável a toda a população urbana
incluindo a ampliação do atual sistema.

17

512

0010 Construção e Manutenção de Rede de
Esgoto Sanitário e Sistema de Tratamento

Desenvolver ações voltadas aos serviços

Propiciar recursos para manutenção de serviços,

de esgotamento sanitário

de esgotamento sanitário.

130.000,00

200.000,00

50.000,00
17

512

0050 Manutenção/ Conservação dos Serviços
de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos

Melhoramento dos serviços de limpeza urbana Propiciar recursos para manutenção e melhorae manejo e destinação dos resíduos sólidos

Sólidos
17

512

0048 Drenagem e Manejo das Águas
Pluviais.

mento dos serviços de limpeza, urbana, coleta
e destinação final dos resíduos sólidos

Ampliação e manutenção do manejo das

Prover recursos para construção de rede para

águas pluvais

drenagem e manejo das águas pluviais

Desenvolver ações para apoio na

Apoiar através de ações visando a implantação/

geração de energia elétrica com aprovei-

instalação de centrais hidrelétricas, para gera-

tamento do potencial local.

ção de energia, emprego e renda.

Manutenção das atividades da Secretaria

Propiciar recursos para manter em funcio-

de Obras e Serviços Públicos.

namento normal os serviços da Secretaria

25.000,00

40.000,00
25

752

0119 Apoio à Instalação de Pequenas Centrais
Hidrelétricas no Município

26

122

0102 Manutenção Secretaria de Obras e
Serviços Públicos.

de Obras e Serviços Públicos.
26

782

0012 Recuperação e Conservação de Máquinas,

26

782

0012 Aquisição de Máquinas, Veículos e

Veículos e Equipamentos Rodoviários.

Manutenção das máquinas, veículos e

Propiciar recursos para dar condições de

equipamentos rodoviários.

trabalho as máquinas, veículos e equipamentos.

Aquisição de novas máquinas, veículos e

Prociar condições para a aquisição e amplia-

3

5.000,00

2.500.000,00
1.000.000,00
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Equipamentos Rodoviários

equipamentos rodoviários.

ção da frota de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários existentes.

15

452

006 Construção de Espaço Coberto
para Embarque e Desembarque de

Construção de espaço coberto na Praça

Prover recursos para construção de estrutura

Central

coberta junto a Praça Central, para abrigar pas-

Pessoas

sageiros e alunos para embarque e desembarque do transporte coletivo e escolar.

26

26

782

122

0012 Construção de Abrigos Rodoviários

0002 Ampliação das Garagens Municipais

150.000,00

60.000,00

Construir abrigos para usuários do transporte Prover recursos para dotar as vias públicas
coletivo e escolar nas estradas municipais

de abrigos onde existe concentração popula-

ainda não atendidas.

cional.

Ampliar as garagens municipais.

Prover recursos para ampliação das garagens

5.000,00

municipais do parque rodoviário, de acordo com
o crescimento das demandas.
26

782

0012 Construção, Conservação e Restauração
de Rodovias Municipais

Construir, conservar e restaurar as rodovias

Prover recursos para desapropriação, constru-

do Muncípio.

ção, conservação e restauração, remodela-

50.000,00

ção, incluindo a construção de bueiros,pontilhões e pontes nas estradas municipais e divisas com municípios limitrofes.

200.000,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.
12

361

0014 Manutenção do Ensino Fundamental

Manter o ensino fundamental nas escolas

Manter em funcionamento normal as atividades

municipais.

do ensino fundamental.
1.500.000,00

12

361

0014 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Manter o transporte escolar aos alunoos das

Dar condições de pleno funcionamento ao ser-

escolas municipais.

viço de transporte escolar no município.

Aquisição de veículos para o transporte

Dar condições de melhoramento no serviço

escolar.

de transporte escolar, com aquisição veículos

950.000,00
12

361

0014 Aquisição de Veículos Para o Transporte
Escolar

tipo van, micro-ônibus ou ônibus.
12

361

0107 Manutenção da Secretaria Municipal
de Educação, Cultura, Desporto e

da Secretaria.

atividades da Secretaria, com despesas de pes-

Turismo

soal, materiais, equipamentos, incluindo a
aquisição de veículos.

12

361

0014 Encargos c/Qualificação de Professores

Manutenção de despesas com qualificação

Prover recursos para aperfeiçoamento dos

do quadro de professores do Município.

professores e quadro técnico do òrgão municipal de educação.

12

361

0014 Construção/Ampliação/Reequipamento
e Manutenção Unidades Educacionais

100.000,00

Manter em funcionamento normal as atividadesProver recursos para o desenvolvimento das

Contrução, ampliação, reequipamento, e

Dar condições de atendimento adequado a toda

manutenção das Unidades Escolares do

a clientela educacional do ensino fundamental

4

560.000,00

20.000,00
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Ensino Fundamental

Ensino Fundamental.

no Município.
50.000,00

12

361

0014 Construção/Manutenção/Ampliação de
Quadras de Esporte Escolas Municipais

12

306

0016 Encargos com a Manutenção da Merenda
Escolar

Constr., manutenção e ampliação de quadras Prover recursos para constr, manutenção de
nas Escolas Municipais

quadras de esportes nas Escolas do Municiípio

Mantutenção dos serviços de merenda

Prover recursos para propiciar boas condições

escolar nas escolas municipais.

no serviço de merenda escolar, para o atendimento de toda a clientela do ensino fundamental.

28

364

0000 Manutenção dos Serviços de Transpor-

Auxílio financeiro para estudo de acadêmicos Prover recursos para custear despesas de trans-

te de Alunos do Ensino Superior e

de terceiro grau e de cursos profissionalizante porte de alunos de terceiro grau e técnicos profis-

Teécnicos Profissionalizante
12

365

0018 Manutenção das Atividades de Educação
Infantil

sionalizante em instituições de ensino.

365

0054 Construção/Manutenção de Escola Muncipal de Educação Infantil - EMEI

las da rede municipal.

391

0019 Manutenção do Museu e Preservação

28

392

0000 Encargos com subvenções a Entidades

do Patrimônio Histórico
Culturais
13

392

0019 Promoção, Apoio, Participação e
Divulgação de Eventos

13

392

0019 Ampliação do Acervo e Conservação

392

0019 Construção de Centro de Integração
Cultural e de convivência

ncipal de Educação Infantil - EMEI

nos preimeiros anos de vida em creches de 0 a 03

Manutenção do Museu e Preservação do

Prover recursos para manter em bom estado

Potrimônio Histório do Município.

o museu e preservar o patrimônio histórico.

Dar incentivo as entidades culturais do

Prover recursos para incentivo a entida-

município.

des culturais.

Promoção, apoio, participação e

Dar condições de organizar, apoiar, participar

divulgação eventos de municipais e regionais. e divulgar eventos no município e região.
Ampliar o acervo da Biblioteca Municipal.

392

0019 Manutenção do Telecentro Comunitário

acervo e conservação da biblioteca.
Construir um Centro de Integração para ati-

Prover recursos para implantação de um Centro

vidades culturais e de convivência.

para atividades de cultura e de convivencia comu-

Conjunto de ações que visam a manutenção

500.000,00
4.000,00
5.000,00
50.000,00

Adquirir novas obras para a ampliação do

nitária.
13

40.000,00

Construir e realizar manutenção de Escola Mu-Prover recursos para atendimento de crianças

da Biblioteca Municipal
13

80.000,00

menor de 07 anos para o ingresso no ensino

e pré-escola 4 e 5 anos
13

80.000,00

Manter o atendimento da Educação Infantil nasProver
esco- recursos para o preparo de crianças
regular.

12

50.000,00

5.000,00

50.000,00

Prover recursos para o incremente qualitativo e

das atividades do Telecentro Comunitário de quantitativo da produção culturale de pesquisas.
Quevedos.
13

392

0020 Encargos com Manutenção, Apoio e
Incentivo as Artes em Geral

5.000,00

Manutenção de orquestras sinfônicas, grupos Prover recursos para incentivo a criação
de música, bandas marciais, e outros grupos e/ou manutenção de grupos culturais, tais
de canto de responsabilidade direta do Municí-como bandas, corais, grupos teatrais e
pio ou através de subvenções.

outros.
15.000,00

27

812

0013 Construção e Manutenção de Complexos

Construir e dar manutenção aos Complexos e Prover recurso para construção, implantação e

5
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Desportivos e outros

Ginásio Desportivo mantidos pelo município.

manutençao de espaços adequado para a prática
de esportes em suas diversas modalidades.

27

812

0013 Manutenção do Departamento Municipal
de Desporto

50.000,00

Manter o departamento desportivo do munici- Propiciar recursos a manutenção e articulação
pio.

do esporte em suas diversas molalidades, incluindo recursos humanos, materiais e outros.

30.000,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .
10

122

0108 Manutenção da Secretaria Municipal
de Saúde

10

243

0024 Manutenção e Ampliação do Programa
Primeira Infância Melhor - PIM

10

301

0017 Encargos com Subvenções a
Entidades de Saúde e Assis-

Manter em funcionamento normal o setor

Prover recursos para a manutenção das

administrativo do órgão de saúde.

atividades administrativas da saúde.

Orientar as famílias para o desenvolvimento

Prover recursos para a manutenção e ampliação

integral da criança na fase de 0 a 06 anos de do Programa PIM, em atendimento a clientela de
idade.

crianças do município.

Apoiar entidades nas áreas de saúde e

Prover recursos para transferências a entidades

assistência, com subvenções sociais.

de saúde e assistência.

Manter o atendimento dos serviços para as

Prover recursos para aquisição/distribui-

pessoas necessitadas.

ção de materiais, aparelhos odontológicos,

tência
10

301

0027 Encargos com Aquisição de materiais
e aparelhos Odontológicos, Oftalmológicos

301

0027 Aquisição de Equipamentos e Material
Permanente para a Área da Saúde

10

10

302

302

0027 Manutenção dos Serviços Médicos,

oftalmológicos e outros.
Aquisição de novos equipamentos para

Prover recursos para aquisição de equipamentos

o atendimento dos serviços de saúde.

diversos, incluindo aquisição de veículos, microônibus,

equipamento de processamento

de dados e

outros.

de atendimento ambulatorial à população

serviços médicos, hospitalares, ambulatoriais

cos

em geral.

e odontológicos prestados à população.

Transferência de recursos aos Consórcios.

Prover recursos para a manutenção de serviços
prestados através de consórcios.

10

302

0027 Manutenção das Atividades Regionais
de Saúde

Manter os serviços preventivos,curativos

0029 Ampliação, Reforma e Manutenção das
Unidades Básica de Saúde

305

0028 Serviços de Controle e Erradicação de
Doenças Transmissíveis

50.000,00

dimentos de urgência e emergência, através de
400.000,00

Ampliar e manter as unidades de atendimentosPropiciar espaço físico suficiente para atender
de saúde no município.

a crescente demanda em serviços de saúde
à população quevedense.

10

700.000,00

Prover recursos visando o atendimento dos servi-

convênios e outros.
302

130.000,00

individuais e coletivos, no primeiro nivel do sis-ços preventivos e curativos, inclusive com atentema de saúde.

10

20.000,00

Manter em funcionamento normal os serviços Prover recursos para a manutenção dos

Hospitalares, Ambulatoriais e Odontológi-.
0027 Encargos com Manutenção de Consórcios.

65.000,00

5.000,00

e outros.
10

3.100.000,00

Manutenção dos serviços de controle e

Prover recursos para os serviços de controle

erradicação de doenças transmissíveis.

e erradicação de doenças transmissiveis.

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

6

100.000,00
20.000,00
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08

241

0021 Encargos com Assistência à Pessoas
Idosas

08

242

0022 Encargos com Assistência à Pessoas
Deficientes

Manutenção dos serviços de assistência

Prover recursos para o desenvolvimento de

ao idoso.

serviços assistenciais ao idoso.

Manutenção dos serviços de assistência

Prover recursos para o desenvolvimento de

à pessoa portadora de deficiência.

serviços assistenciais as pessoas portadoras
de deficiência.

08

243

0023 Encargos com Assistência à Criança
e ao Adolescente

Manutenção dos serviços de proteção

Prover recursos p/atendimento das necessidades

a criança e ao adolescente.

das crianças e adolescentes, bem como adapta-.

15.000,00

15.000,00

ção de espaço físico , disponiblização ou aquisição e veículo e equipamentos para melhor atendimento de suas necessidades.
08

244

012 Construção de Centro de Referencia da
Assistencia Social

08

244

0025 Manutenção da Secretaria Municipal
de Assistência Social

da Assisttencia Social

adequado para o Centro de Referencia da

Assistencia Social.
Manter em funcionamento normal os serviços Prover recursos para manter em funcionanamento
desenvolvidos pela secretaria municipal de
normal os serviços de assistência social,
assistencia social.

244

0025 Encargos com Programas de Incentivo a
Geração e Renda

244

0026 Encargos com Beneficios Eventuais e Assistência à Família de Baixa Renda

500.000,00

Implantar programas de incentivo a geração e Prover recursos para implantação de programas
complementação de renda.

de geração e renda a população em vulnerabilidade e risco social.

08

50.000,00

incluindo a adequação de espaço físico,
aquisição de veículos e demais equipamentos.

08

120.000,00

Construir predio para o Centro de Referencia Prover recursos para a implantação de espaço

20.000,00

Manter os serviços de benefícios eventuais e Prover recurso para benefícios eventuais e necesassistência à família de baixa renda.

sidades das famílias carentes, incluindo aquisição de materiais para construção e/ou melhoria de unidades habitacionais.

08

244

0118 Encargos com o Programa Bolsa
Família

Manutenção do Programa Bolsa Família no

Prover recursos para atendimento de despe-

Município.

sas necessárias para a administração do
Programa Bolsa Família.

200.000,00

20.000,00

ÓRGÃO 09: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
18

541

0031 Manutenção do Horto Florestal, Reflorestamento e Educação Ambiental.

Manutenção do Horto Florestal, serviços de re-Prover recursos para a produção de mudas de
florestamento e educação ambiental.

plantas ornamentais , frutíferas e outras espécies
50.000,00

20

122

0102 Manutenção da Secretaria Municipal da
Agricultura, Desenvolvimento Econômico

Manter em funcionamento normal os serviços Prover recursos para manter o atendimento
administrativos da Secretaria.

e Meio Ambiente

administrativo do órgão de agricultura do município, incluindo a construção espaço coberto
para veículos e equipamentos agrícolas

7
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600.000,00
20

608

0030 Aquisição de Equipamentos e Implementos Aquisição de equipamentos e implemenAgrícolas

20

608

0030 Manutenção dos serviços da Patrulha
Agrícola

Prover recursos para adquirir máquinas

tos para a melhoria e ampliação da patrulha

e equipamentos agrícolas, incluindo aquisição

agrícola do município.

trator, globe, enciladeira, veículos e outros.

Oferecer serviços de hora máquina para os

Buscar alternativas para atendimento do pequeno

Produtores Rurais do Município

agricultor incentivando a melhoria e aumento da

200.000,00

produção agrícola com concessão de horas máquinas.
20

608

0033 Manutenção de Programas Especiais de
Agricultura

Manter programas especiais no setor agro-

Prover recursos para a manutenção de programa

pecuário.

especiais de agricultura, tais como: Programa tro-

400.000,00

troca de sementes selecionadas, Pronaf, RS/Rural e outros.
20

608

0033 Encargos com Programas de Correção
do Solo

20

608

Manutenção de programas de correção

Prover recursos para adistribuição de insumos,

do solo.

calcáreo e outros para a correção do solo.

0033 Implantação de Programas de Ovinocultura, Implantação de programas de incentivo a
Bacia Leiteira e Programas Especiais.

50.000,00
30.000,00

Prover recursos para o desenvolvimento e

produção animal, vegetal e programas

implantação dos programas de: ovinocultura,

especiais.

bacia leiteira, inseminação artificial, psicultura,
avicultura, apicultura, fruticultura, hortigrangrangeiros e outros, incluindo o incentivo
através de concessões de empréstimos e
financiamentos a produtores.

20

609

0034 Construção e Conservação de Banheiros
Carrapaticidas, Balanças e Secadores

Construção e Manutenção dos Banheiros

Prover recursos para dotar as comunidades

e das Balanças Comunitárias.

de banheiros carrapaticidas e balanças.

Comunitários.
20

609

0034 Incentivo para instalação de Abatedouro
de Animais

15.000,00

5.000,00
Incentivo para intalações e abate de animais

Oferecer condições dentro das normas legais

de acordo com as normas da defesa sanitária. e do Sistema de Inspeção Municipal o abate de
de animais para a comercialização
da carne.

20

608

0033 Incentivo a Implantação de Agroindústria

Buscar alternativas de fomento a criação

Prover recursos, incentivo legal ou espaço físico

de agroindústria.

para instação de agroindústria contribuindo para

20.000,00

a geração de emprego e renda.
10.000,00
20

606

0033 Apoio a Agricultura Familiar

Dar incentivo a produção de produtos

Buscar parcerias junto a Emater e outros órgãos

produzidos pela agricultura familiar

para aumento da produção e comercialização
de produtos da agricultura familiar para a composição da merenda escolar e para a comuniade.

8

10.000,00
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20

605

0035 Promoção de Exposições, Feiras,
Eventos do Produtor e Artesão

Manutenção de programas e implantação

Prover recursos para programas de incenti-

de feiras, eventos, exposição e comercializa- vo a comercialização da produção agropastoril,
ção de produtos

hortigrangeiros e produtos de artesanato, através da promoção de exposições,feiras e eventos

20

606

0017 Assistência Financeira a EMATER/RS

Manutenção do convênio com a EMATER

90.000,00

Prover recursos que permitam manter o convênio com a EMATER/RS.
100.000,00

99

999

9999 Reserva de Contingência

Prover recursos para possíveis despesas

Distribuir recursos programados na forma

com passivos contingentes, riscos fiscais

determinada pela Legislação Vigente.

imprevisíveis e eventos imprevistos.
99

999

9999 Reserva de Contingência - RPPS

600.000,00

Prover recursos para possíveis despesas

Distribuir recursos programados na forma

com passivos contingentes, riscos fiscais

determinada pela Legislação Vigente.

imprevisíveis e eventos imprevistos, do RPPS.

3.300.000,00
TOTAL GERAL ______________________

9

26.630.000,00
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