LEI Nº. 165/2017, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual de governo
do Município de Itupiranga, para o período de
2018 a 2021.

O Prefeito Municipal de Itupiranga, no uso de suas atribuições que lhe confere
a legislação, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Itupiranga, para o
período de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 65, § 1º, Constituição Federal,
na forma do anexo desta lei.

Art. 2º. O Plano Plurianual tem como Diretrizes:

I-

a melhoria da qualidade de vida e valorização do cidadão, por meio da inclusão
social e implementação de políticas públicas de forma eficaz e eficiente em todas
as áreas e setores;

II-

gestão pública com transparência e controle social, buscando o diálogo
permanente com servidores, cidadãos, conselhos setoriais, associações,
entidades e comunidade em geral;

III-

o desenvolvimento econômico com sustentabilidade, por meio de políticas
públicas estruturantes.

Art. 3º. Os objetivos estratégicos que o Plano Plurianual busca alcançar são
os seguintes:

I.

desenvolver e modernizar a administração pública, introduzindo a participação
popular, pautada na cidadania, como componente da gestão;
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II.

criar condições para o desenvolvimento socioeconômico do Município, inclusive
com o objetivo de aumentar o nível de emprego e melhorar a distribuição de
renda;

III.

promover o desenvolvimento agrícola, direcionando as ações fundamentalmente
à produção regional, valorizando, melhorando e expandindo a sua estrutura, bem
como capacitando a mão-de-obra local. Ampliar a rede de distribuição e
recuperar as áreas degradadas;

IV.

realizar campanhas para a solução de problemas sociais de natureza temporária,
cíclica ou intermitente, que possam ser debelados ou erradicados por esse meio;

V.

melhorar, expandir e socializar o sistema de saúde municipal, proporcionando
fácil acesso à população, engendrando também ações conjuntas com outras
esferas de governo;

VI.

integrar a área rural e certas áreas periféricas, ainda à margem de
melhoramentos urbanos;

VII.

promover o desenvolvimento urbano, realizando obras de infra-estrutura e que
possibilitem crescimento econômico e social;

VIII.

garantir o direito e o acesso a programas de habitação popular à população de
baixa renda, de modo a materializar a casa própria;

IX.

valorizar e difundir a cultura local, fator de orgulho do município e captador de
recursos advindos do turismo;

X.

desenvolver o sistema de assistência social do município, possibilitando amparo
aos munícipes e promovendo ações de redução do índice de exclusão social;
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XI.

ampliar a rede de ensino municipal, bem como aprimorar e potencializar a
existente através de ações integradas e com a participação dos conselhos,
desenvolvendo, também, ações para redução do analfabetismo;

XII.

intensificar as relações com os Municípios vizinhos, a fim de se dar solução
conjunta a problemas comuns.

Art. 4º. Integram o PPA 2018-2021 os seguintes anexos:

I-

Programas e Ações Detalhados - por órgão, Unidade Orçamentária, Função e
Subfunção;

II-

Programas e Ações Detalhados - por órgão, Unidade Orçamentária, Eixo, Função
e Subfunção;

III-

Programas e Ações Detalhados - por órgão, Unidade Orçamentária, Macro
Objetivos, Problema e Ação;

IV-

Programas e Ações Detalhados – Somente por programas;

V-

Resumo por função, subfunção, Programas, Ações e Unidades Orçamentárias;

VI-

Despesas por Função e Subfunção;

VII-

Programas por macroobjetivos;

VIII-

Programas por público Alvo;

IX-

Programas por tipo e publico alvo;

X-

Programas por justificativas;

XI-

Programas por tipo e justificativas;

XII-

Relação de Programas Utilizados por códigos;
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XIII-

Relações de Ações Quantificadas por Códigos;

XIV-

Anexo de Metas e Prioridades (LDO)

Art. 5º. A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a
inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de projeto de
lei específico.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a introduzir modificações no presente
plano plurianual, no que respeitar aos objetivos, às ações e às metas programadas para o
período abrangido, nos casos de:

I-

alteração de indicadores de programas;

II-

inclusão, exclusão ou alteração de ações e respectivas metas, exclusivamente
nos casos em que tais modificações não envolvam aumento nos recursos
orçamentários.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

JOSÉ MILESI
Prefeito Municipal
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Função: 01 - Legislativa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 031 - Ação Legislativa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0001 - Ação Legislativa
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), (Materiais de consumo e serviços de
terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família,
assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto
aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à
manutenção do processo legislativo.Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções
sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada
(educação, assistência social, saúde, etc.).
Ação.....: 2001 - Manutenção da Camara Municipal
Descrição:
Objetiva contemplar a realização de despesas orçamentárias no âmbito do Poder
Legislativo de Itupiranga, em função da manutenção das atividades dos
vereadores, funcionários e população em geral.
Ação.....: 2104 - Concurso Público da CMI
Descrição:
Objetiva selecionar por concurso público servidores para realizarem tarefas de
rotina e contínua do andamento do Poder Legislativo do Municipio de
Itupiranga.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Função: 04 - Administração
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0016 - Gestão Contábil, Financeira e Tributária
Registra os valores inscritos em divida de parcelamento previdenciário e fisca, as despesas das
execuções trabalhistas acordadas entre as partes, obrigações tributárias e contributivas que o ente
possui frente a legislação vigente, além das das despesas de manutenção das atividades de rotina dos
departamentos de Tributos e Contabilidade que, lidam com os registros dos atos e fatos pertinentes à
administração Contábil, Financeira e Tributária.
Ação.....: 2062 - Manutenção do Departamento de Contabilidade e Tributos
Descrição:
registra as despesas proveniente das atividades de rotina e manutenção do
Departamento de Contabilidade e Tributos tais como: Vencimentos, Obrigações
Patronais, Materais de Consumo, Equipamentos, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 122 - Administração Geral
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0002 - Gestão Administrativa
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despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas -pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio
administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão
de políticas públicas.
Ação.....: 2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
Descrição:
registra as despesas proveniente das atividades de rotina e manutenção do
Gabinete do Prefeito como: Vencimentos, Obrigações Patronais, Materais de
Consumo, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2003 - Manutenção da Secretaria de Gestão, Planejamento e Finanças
Descrição:
registra as despesas proveniente das atividades de rotina e manutenção da
Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças tais como:
Vencimentos, Obrigações Patronais, Materais de Consumo, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2011 - Apoio ao Conselho do Meio Ambiente
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Conselho
Municipal de Meio Ambiente, tais como: Materiais de Consumo, Diárias Civil,
Equipamentos, etc.
Ação.....: 2012 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Descrição:
registra as despesas proveniente das atividades de rotina e manutenção da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente tais como: Vencimentos, Obrigações
Patronais, Materais de Consumo, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2074 - Manutenção da Secretaria de Agricutura, Pesca e Pecuária
Descrição:
registra as despesas proveniente das atividades de rotina e manutenção da
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Pecuária tais como: Vencimentos,
Obrigações Patronais, Materais de Consumo, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2082 - Manutenção da Secretaria de Cultura e Juventude
Descrição:
registra as despesas proveniente das atividades de rotina e manutenção da
Secretaria Municipal de Cultura e Juventude tais como: Vencimentos, Obrigações
Patronais, Materais de Consumo, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2094 - Manutenção da Autarquia Municipal de Trânsito Municipal
Descrição:
registra as despesas proveniente das atividades de rotina e manutenção da
Autarquia Municipal de Trânsito tais como: Vencimentos, Obrigações Patronais,
Materais de Consumo, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2100 - Procuradoria Jurídica
Descrição:
registra as despesas proveniente das atividades de rotina e manutenção da
Procuradoria Juridica de Itupiranga tais como: Vencimentos, Obrigações
Patronais, Materais de Consumo, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2101 - Manutenção do Dep. de Controle Interno
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Controle
Interno da Prefeitura Municipal de Itupiranga e suas unidades Gestoras, tais
como: Vencimentos, Materiais de expediente, Diárias Civil, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2102 - Manutenção da Assessoria de Comunicação
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Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação da
Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Itupiranga e suas
unidades Gestoras, tais como: Vencimentos, Materiais de expediente, Diárias
Civil, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2103 - Manutenção da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio
Descrição:
registra as despesas proveniente das atividades de rotina e manutenção da
Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio tais como: Vencimentos,
Obrigações Patronais, Materais de Consumo, Equipamentos, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 271 - Previdência Básica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0002 - Gestão Administrativa
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas -pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio
administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão
de políticas públicas.
Ação.....: 2006 - Inativos e Pensionistas
Descrição:
Alocar despesas com Inativos e Pensionistas do Regime Próprio de Previdência
Social do Municipio de Ituporanga.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Função: 06 - Segurança Pública
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 182 - Defesa Civil
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0002 - Gestão Administrativa
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas -pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio
administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão
de políticas públicas.
Ação.....: 2105 - Manutenção do Dep. da Defesa Civil
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do
Departamento de Defesa Civil Municipal de Itupiranga, tais como: Vencimentos,
Materiais de expediente, Diárias Civil, Equipamentos, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Função: 08 - Assistência Social
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 122 - Administração Geral
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0002 - Gestão Administrativa
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despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas -pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio
administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão
de políticas públicas.
Ação.....: 2049 - Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Social
Descrição:
registra as despesas proveniente das atividades de rotina e manutenção da
Secretaria Municipal de Assistência Social tais como: Vencimentos, Obrigações
Patronais, Materais de Consumo, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2050 - Apoio as Ações do Sine
Descrição:
Alocar despesas de Apoio às Ações do SINE tais como: Vencimentos, Obrigações
Patronais, Materiais de expediente, Diárias Civil, Equipamentos, Emissão de
Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, etc.
Ação.....: 2086 - Manutenção do Departamento da Mulher
Descrição:
registra as despesas proveniente das atividades de rotina e manutenção do
Departamento da Mulher tais como: Materais de Consumo, Equipamentos Serviços,
etc.
Programa: 0023 - Assistência Social
Contempla as ações de manutenção e projetos voltados para a proteção da Criança, Jovem, Adolescente e
Idoso com as mais variáveis atividades desenvolvidas pela secretaria municipal de Assistência Social.
Além disso, esse programa mantém de forma geral o funcionamento das ações desenvolvidas pela SMAS com
apoio administrativo aos programas e manutenção dos programas do Governo Federal através do Fundo
Nacional de Assistencia Social.
Ação.....: 2051 - Apoio ao Conselho Municipal de Assistencia Social
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Conselho
Municipal de Assistência Social, tais como: Materiais de consumo, Diárias
Civil, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2075 - Apoio ao Conselho Tutelar
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Conselho
Tutelar de Ituporanga, tais como: Folha de Pagamento, Obrigações Patronais
Materiais de consumo, Diárias Civil, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2076 - Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes, tais como: Materiais de
consumo, Diárias Civil, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2098 - Apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher, tais como: Materiais de consumo, Diárias
Civil, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2099 - Apoio ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Conselho
Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, tais como: Materiais de
consumo, Diárias Civil, Equipamentos, etc.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0023 - Assistência Social
Contempla as ações de manutenção e projetos voltados para a proteção da Criança, Jovem, Adolescente e
Idoso com as mais variáveis atividades desenvolvidas pela secretaria municipal de Assistência Social.
Além disso, esse programa mantém de forma geral o funcionamento das ações desenvolvidas pela SMAS com
apoio administrativo aos programas e manutenção dos programas do Governo Federal através do Fundo
Nacional de Assistencia Social.
Ação.....: 1016 - Construção de Centros de Convivência do Idoso
Descrição:
objetiva alocar despesas da Construção do Centro de Convivência do Idoso
através de convênio com o Estado, União e outras Entidades e/ou recursos
próprios oriundos de transferêcias correntes e/ou arrecadação municipal.
Ação.....: 2052 - Manutenção do Piso Básico Variável - SCFV
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Serviço
de Convivência do Fotalecimento de Vinculos, tais como: Materiais de Consumo,
Equipamentos, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0023 - Assistência Social
Contempla as ações de manutenção e projetos voltados para a proteção da Criança, Jovem, Adolescente e
Idoso com as mais variáveis atividades desenvolvidas pela secretaria municipal de Assistência Social.
Além disso, esse programa mantém de forma geral o funcionamento das ações desenvolvidas pela SMAS com
apoio administrativo aos programas e manutenção dos programas do Governo Federal através do Fundo
Nacional de Assistencia Social.
Ação.....: 2053 - Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência
Descrição:
Alocar despesas de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência, tais como:
Materiais de consumo, Equipamentos, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0023 - Assistência Social
Contempla as ações de manutenção e projetos voltados para a proteção da Criança, Jovem, Adolescente e
Idoso com as mais variáveis atividades desenvolvidas pela secretaria municipal de Assistência Social.
Além disso, esse programa mantém de forma geral o funcionamento das ações desenvolvidas pela SMAS com
apoio administrativo aos programas e manutenção dos programas do Governo Federal através do Fundo
Nacional de Assistencia Social.
Ação.....: 2078 - Manutenção do Abrigo Institucional
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Abrigo
Institucional de Criaça, tais como: Vencimentos, Obrigações Patronais,
Materiais de expediente, Diárias Civil, Equipamentos, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0023 - Assistência Social
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Contempla as ações de manutenção e projetos voltados para a proteção da Criança, Jovem, Adolescente e
Idoso com as mais variáveis atividades desenvolvidas pela secretaria municipal de Assistência Social.
Além disso, esse programa mantém de forma geral o funcionamento das ações desenvolvidas pela SMAS com
apoio administrativo aos programas e manutenção dos programas do Governo Federal através do Fundo
Nacional de Assistencia Social.
Ação.....: 1017 - Construção de Centros de Referência - CRAS/CREAS
Descrição:
objetiva alocar despesas da Construção dos Centros de Referência CRAS E CREAS,
através de convênio com o Estado, União e outras Entidades e/ou recursos
próprios oriundos de transferêcias correntes e/ou arrecadação municipal.
Ação.....: 2054 - Apoio as Ações de BPC
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação de Apoio as
Ações do BPC (Beneficios de Prestação Continuada), tais como: Materiais de
consumo, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2055 - Manutenção do Prog.
Descrição:
Alocar despesas de
Bolsa Familia, tais
expediente, Diárias

Bolsa Familia - PBF
manutenção das atividades de Rotina de atuação do Programa
como: Vencimentos, Obrigações Patronais, Materiais de
Civil, Equipamentos, etc.

Ação.....: 2057 - Mautenção do Piso Basico Fixo - CRAS
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS), tais como: Vencimentos, Obrigações
Patronais, Materiais de expediente, Diárias Civil, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2058 - Manutenção das Ações Estratégicas do PETI
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), tais como: Vencimentos, Obrigações
Patronais, Materiais de expediente, Diárias Civil, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2059 - Manutenção de Outros Programas e Ações da Assistência Social
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação de Outros
Programas e Ações da Assistência Social, tais como: Vencimentos, Obrigações
Patronais, Materiais de expediente, Diárias Civil, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2060 - Manutenção Programa IGD-SUAS
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Programa
IGD-SUAS, tais como: Materiais de expediente, Diárias Civil, Equipamentos,
etc.
Ação.....: 2061 - Manutenção CREAS
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), tais como:
Vencimentos, Obrigações Patronais, Materiais de expediente, Diárias Civil,
Equipamentos, etc.
Ação.....: 2087 - Manutenção dos Benefícios Eventuais
Descrição:
Registra despesas com evenuais ações assistencialistas junto à comunidade a
ser assistida, tais como: cesta básica, passagens, ajuda de custos, auxilio
funeral, etc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Função: 10 - Saúde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 122 - Administração Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programa: 0002 - Gestão Administrativa
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despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas -pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio
administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão
de políticas públicas.
Ação.....: 2032 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
Descrição:
registra as despesas proveniente das atividades de rotina e manutenção da
Secretaria Municipal de Saúde tais como: Vencimentos, Obrigações Patronais,
Materais de Consumo, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2033 - Apoio ao Conselho Municipal de Saúde
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Conselho
Municipal de Saúde, tais como: Materiais de Consumo, Aluguel, Diárias Civil,
Passagens, Equipamentos, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0013 - Mais Saúde
Neste programa são contempladas as demais ações da Atenção Básica e Bloco Ambulatorial e Hospitalar,
levando em consideração as receitas advindas da união através de transferências diretas e, os aportes
funanceiros por meio de complementação. No anto de 2017 observa-se que o executivo aplica em média 20%
(vinte por cento) das receitas arrecadadas, nessas ações a título de complementação. Ressalta-se ainda
que nesse programa também estão incluidas as demais ações que visam dar mais enfase no programa Mais
Saúde.
Ação.....: 2106 - Apoio às Atividades no Veraneio e demais Programações Culturais
Descrição:
Registra-se as despesas provenientes das atividades da Secretaria Municipal de
Saúde (FMS), quando são realizadas nas programações sociais, culturais,
esportiva, etc. do municipio de Itupiranga. Geralmente, quando se trata de
programação de grande porte, tais como: aniversário da Cidade e veraneio, há
necessidade de deslocamento de unidade móvel e/ou equipe móvel para realizar
procedimentos médico-hospotalar e/ou prevenção.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 301 - Atenção Básica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0013 - Mais Saúde
Neste programa são contempladas as demais ações da Atenção Básica e Bloco Ambulatorial e Hospitalar,
levando em consideração as receitas advindas da união através de transferências diretas e, os aportes
funanceiros por meio de complementação. No anto de 2017 observa-se que o executivo aplica em média 20%
(vinte por cento) das receitas arrecadadas, nessas ações a título de complementação. Ressalta-se ainda
que nesse programa também estão incluidas as demais ações que visam dar mais enfase no programa Mais
Saúde.
Ação.....: 1013 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saude
Descrição:
Objetiva o registro de despesas com a Construção e Reforma de Unidades de
Saúde através de recursos com a união, estado e, como também por proposta
cadastrada por emenda parlamentar do orçamento impositivo. Proposta cadastrada
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no município de Itupiranga pelo SISMOB.
Ação.....: 2035 - Manutenção de Unidades e Postos de Saúde
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Implantação e de
Manutenção/Rotina de atuação de Unidades e Postos de Saúde, tais como:
Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais, Materiais de Consumo, Diárias Civil,
Equipamentos, etc.
Ação.....: 2043 - Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica
Ação.....: 2089 - Programa Mais Médicos
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Manutenção/Rotina de atuação
Mais Médicos, tais como: Materiais de Consumo, Diárias Civil, Ajuda de Custos,
Equipamentos, etc.
Ação.....: 2091 - Manutenção do PMAQ
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Implantação e de
Manutenção/Rotina de atuação no PMAQ, tais como: Pagamento de Pessoal,
Encargos Sociais, Materiais de Consumo, Diárias Civil, Equipamentos, etc.
Programa: 0015 - Gestão em Saúde
Vincula as despesas a serem realizadas que contemplem as ações de serviços públicos de saúde de uma
forma geral e, compreende os programas mais comuns do governo federal tais como: PAB, PACS, PSF, etc.
As despesas serão realizadas observadas sempre que possivel o aspecto sócio economico das regiões de
necessidades reais, sob o ponto de vista da execução de cada bloco. Em geral, nesse programa as
receitas são padrões e mantidas pela União Através de Transferências diretas, ao município cabe a
tarefa de complementar as demais ações com recursos proprios.
Ação.....: 2037 - Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Manutenção/Rotina de atuação
do PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde) , tais como: Pagamento de
Pessoal, Encargos Sociais, Materiais de Consumo, Diárias Civil, Equipamentos,
etc.
Ação.....: 2038 - Manutençao da Atençao Basica-PAB Fixo
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Manutenção/Rotina de atuação
do PAB (Atenção Básica) , tais como: Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais,
Materiais de Consumo, Diárias Civil, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2039 - Manutençao do Prog. Saude da Familia - PSF
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Manutenção/Rotina de atuação
do PSF (Programa Saúde da Familia), tais como: Pagamento de Pessoal, Encargos
Sociais, Materiais de Consumo, Diárias Civil, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2040 - Manutenção do Programa Saúde Bucal
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Manutenção/Rotina de atuação
do Programa Saúde Bucal , tais como: Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais,
Materiais de Consumo, Diárias Civil, Equipamentos, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0013 - Mais Saúde
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Neste programa são contempladas as demais ações da Atenção Básica e Bloco Ambulatorial e Hospitalar,
levando em consideração as receitas advindas da união através de transferências diretas e, os aportes
funanceiros por meio de complementação. No anto de 2017 observa-se que o executivo aplica em média 20%
(vinte por cento) das receitas arrecadadas, nessas ações a título de complementação. Ressalta-se ainda
que nesse programa também estão incluidas as demais ações que visam dar mais enfase no programa Mais
Saúde.
Ação.....: 1014 - Aquisição de Ambulâncias
Descrição:
Objetiva o registro de despesas com a aquisição de ambulância através de
recursos com a união, estado e, como também por proposta cadastrada por emenda
parlamentar do orçamento impositivo. Proposta cadastrada no município de
Itupiranga pelo SISMOB.
Ação.....: 1015 - Constraução e Reforma de Unidades de Saúde Hospitalar
Descrição:
Objetiva o registro de despesas com a Construção e Reforma do HMI através de
recursos com a união, estado e, como também por proposta cadastrada por emenda
parlamentar do orçamento impositivo. Proposta cadastrada no município de
Itupiranga pelo SISMOB.
Ação.....: 2036 - Manutenção do Centro
Descrição:
Alocar despesas de
Manutenção/Rotina de
de Pessoal, Encargos
Equipamentos, etc.

Psicossocial
manutenção das atividades de Implantação e de
atuação de Centro(s) Psicossocial, tais como: Pagamento
Sociais, Materiais de Consumo, Diárias Civil,

Ação.....: 2041 - Media e Alta Complexidade - Mac
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Manutenção/Rotina de atuação
da Médica e Alta Complexidade (Atendimento Médico Hospitalar e Ambulatorial) ,
tais como: Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais, Materiais de Consumo,
Diárias Civil, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2090 - Manutenção da UPA
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Implantação e de
Manutenção/Rotina de atuação na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) , tais
como: Pagamento de Pessoa, Encargos Sociais, Materiais de Consumo, Diárias
Civil, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2092 - Manutenção do SAMU
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Implantação e de
Manutenção/Rotina de atuação de SAMU, tais como: Pagamento de Pessoal,
Encargos Sociais, Materiais de Consumo, Diárias Civil, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2093 - Manutenção da Rede Cegonha
Programa: 0015 - Gestão em Saúde
Vincula as despesas a serem realizadas que contemplem as ações de serviços públicos de saúde de uma
forma geral e, compreende os programas mais comuns do governo federal tais como: PAB, PACS, PSF, etc.
As despesas serão realizadas observadas sempre que possivel o aspecto sócio economico das regiões de
necessidades reais, sob o ponto de vista da execução de cada bloco. Em geral, nesse programa as
receitas são padrões e mantidas pela União Através de Transferências diretas, ao município cabe a
tarefa de complementar as demais ações com recursos proprios.
Ação.....: 2042 - Tratamento Fora Domicilio - Tfd
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Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Manutenção/Rotina de atuação
do TFD (Tratamento Fora do Domicilio) , tais como: Passagens, diárias, ajuda
de custo etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0013 - Mais Saúde
Neste programa são contempladas as demais ações da Atenção Básica e Bloco Ambulatorial e Hospitalar,
levando em consideração as receitas advindas da união através de transferências diretas e, os aportes
funanceiros por meio de complementação. No anto de 2017 observa-se que o executivo aplica em média 20%
(vinte por cento) das receitas arrecadadas, nessas ações a título de complementação. Ressalta-se ainda
que nesse programa também estão incluidas as demais ações que visam dar mais enfase no programa Mais
Saúde.
Ação.....: 2045 - Programa Farmacia Basica
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Manutenção/Rotina de atuação
da Farmácia Básica, tais como: Materiais de Consumo, Equipamentos, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0015 - Gestão em Saúde
Vincula as despesas a serem realizadas que contemplem as ações de serviços públicos de saúde de uma
forma geral e, compreende os programas mais comuns do governo federal tais como: PAB, PACS, PSF, etc.
As despesas serão realizadas observadas sempre que possivel o aspecto sócio economico das regiões de
necessidades reais, sob o ponto de vista da execução de cada bloco. Em geral, nesse programa as
receitas são padrões e mantidas pela União Através de Transferências diretas, ao município cabe a
tarefa de complementar as demais ações com recursos proprios.
Ação.....: 2046 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Manutenção/Rotina de atuação
da Vigilância Sanitária , tais como: Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais,
Materiais de Consumo, Diárias Civil, Equipamentos, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0015 - Gestão em Saúde
Vincula as despesas a serem realizadas que contemplem as ações de serviços públicos de saúde de uma
forma geral e, compreende os programas mais comuns do governo federal tais como: PAB, PACS, PSF, etc.
As despesas serão realizadas observadas sempre que possivel o aspecto sócio economico das regiões de
necessidades reais, sob o ponto de vista da execução de cada bloco. Em geral, nesse programa as
receitas são padrões e mantidas pela União Através de Transferências diretas, ao município cabe a
tarefa de complementar as demais ações com recursos proprios.
Ação.....: 2047 - Manutenção da Vigilância em Saude
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Manutenção/Rotina de atuação
da Vigilância em Saúde , tais como: Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais,
Materiais de Consumo, Diárias Civil, Equipamentos, etc.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Função: 12 - Educação
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 122 - Administração Geral
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0002 - Gestão Administrativa
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas -pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio
administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão
de políticas públicas.
Ação.....: 2013 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
Descrição:
registra as despesas proveniente das atividades de rotina e manutenção da
Secretaria Municipal de Educação tais como: Vencimentos, Obrigações Patronais,
Materais de Consumo, Equipamentos, etc.
Programa: 0010 - Educação com Qualidade
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de
órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta
de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais
porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a
instituições privadas de ensino fundamental. Inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e
outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de
informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos
alunos. -OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração
da escola - diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação -, devem ser incluídas
no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não
justifica serem classificadas num programa de administração.
Ação.....: 2017 - Apoio ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Conselho
Municipal de Alimentação Escolar, tais como: Materiais de Consumo, Aluguel,
Diárias Civil, Passagens, Equipamentos, etc.
Programa: 0011 - Gestão em Educação
compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e
terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas
afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo
teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações
administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras
Ação.....: 2014 - Apoio ao Conselho Municipal de Educação
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Conselho
Municipal de Educação, tais como: Materiais de Consumo, Diárias Civil,
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Equipamentos, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0010 - Educação com Qualidade
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de
órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta
de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais
porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a
instituições privadas de ensino fundamental. Inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e
outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de
informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos
alunos. -OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração
da escola - diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação -, devem ser incluídas
no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não
justifica serem classificadas num programa de administração.
Ação.....: 2015 - Manutençao do Prog. Nac. de Alimentaçao Escolar - Pnae/Pnac
Descrição:
Registra as despesas com aquisição de Alimentação Escolar da rede pública de
ensino, através dos recursos transferidos pelo FNDE e, com a complementação do
município com recursos próprios. Nesta ação está incluido também, o registro
das despesas com no mímino 30% (trinta por cento) destinados a atender à
compra com agricultura familiar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0010 - Educação com Qualidade
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de
órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta
de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais
porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a
instituições privadas de ensino fundamental. Inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e
outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de
informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos
alunos. -OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração
da escola - diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação -, devem ser incluídas
no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não
justifica serem classificadas num programa de administração.
Ação.....: 1003 - Aquisição de Transporte Escolar
Descrição:
Objetiva a aquisição de veículos para realização de transporte d Alunos do
Enisno Básico do Municipio de Itupiranga, através do Programa do Governo
Federal Caminhos da Escola e/ou por meio de emendas parlamentares, e, ainda,
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conforme o caso, indicação no orçamento do governo federal via SICONV.
Ação.....: 2026 - Manutençao do Magisterio Fundamental - FUNDEB 60%
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do
Profissional de ensino (Professor do Magistério) das escolas da rede pública
municipal de ensino, na cota de no mínimo 60% dos recursos do Fundeb, tais
como: folha de pagamento e obrigações patronais.
Ação.....: 2027 - Manutençao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina
de Apoio às escolas de ensino Fundamental, na cota
recursos do Fundeb, tais como: folha de pagamento,
Materiais de Consumo, Aluguel, Diárias Civil, Passagens,

de atuação do Pessoal
do máximo de 40% dos
obrigações patronais,
Equipamentos, etc.

Programa: 0011 - Gestão em Educação
compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e
terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas
afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo
teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações
administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras
Ação.....: 2018 - Manutençao do Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Descrição:
Objetiva a alocação de despesas para o custeio e manutenção das atividades de
rotina e contínua do Transporte de Alunos da Rede Pública de Ensino,
propciando o cumprimento da garantia das pessoas ao acesso a educação. As
despesas contemplam dentre outras: Prestação de Serviços (locação de veículos
para o transporte de alunos, manutenção em PNEUS, Lavagem e limpeza dos
ônibis, etc), Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes, Aquisição de PNEUS e
pereféricos, Peças, etc.
Ação.....: 2019 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Programa
de Dinheiro Direto na Escola-PDDE, tais como: Materiais de Consumo, Diárias
Civil, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2020 - Manutenção do Salario Educação - Qse
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Programa
Quantitavio do Salário da Educação-QSE, tais como: Materiais de Consumo,
Diárias Civil, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2021 - Manutenção de Outros Prog. Vinculados ao FNDE
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação da
Secretaria Municipal de Educação quando da necessidade de vinculação à outros
programas não contemplados diretamente pelo PPA, tais como: Materiais de
Consumo, Diárias Civil, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2108 - Man do Departamento de Transportes da SEMED
Descrição:
Alocar despesas de manutenção dos veículos de utilidade da Secretaria
Municipal de Educação, inclusive o Transporte Escolar, tais como: Combustível,
Lubrificantes, Pneu, Peças, etc
Programa: 0012 - Revitalização e Expansão da Rede Fisica Escolar
Despesas de Capital oriundas da Celebração de Convênio cm a União e/ou Estado, observada a
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Contrapartida em cada Caso, para execução de serviços de obras na construção de Unidades Escolares,
Creches e Quadras coberta com Vestiário nas dependências das escolas da Rede Pública de Ensino
Municipal. Também poderão ser alocados recursos de Origem própria e do FUNDEB para execução de obras
seja em reparos de manutenção, ou execução de obras, caso seja necessário, observada a existência de
recursos financeiro.
Ação.....: 1004 - Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas
Descrição:
Objetiva a celebração de convênio ou Termo de Compromisso com o Ministério da
Educação, para construção de quadras polisportivas cobertas com vestiário (nos
termos do projeto aprovado pelo FNDE) nas sedes das Escolas Públicas
Municipais de Ensino Básico do Municipio de Itupiranga, através do Programa do
Governo Federal ou por meio de emendas parlamentares, e, ainda, conforme o
caso, indicação no orçamento do governo federal via SICONV. Esta ação também
objetiva a registrar gastos com reforma e ampliação de quadras já existentes
nas escolas municipais e, podem ser custeadas por recursos próprios (oriundos
de arrecadação municipal) E/OU recursos do FUNDEB e QSE.
Ação.....: 1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares
Descrição:
Objetiva a execução de Termos de Compromisso (Convênio) com a união através do
FNDE/MEC. Continuidade das ações objeto dos TC nº: 17525/2013 (Construção de
Escola Rui Itamar-Vila Batista), 22313/2014 (Sao Francisco da Pedra Branca),
22313/2014 (Escola Hermias Lemos-Vila Santa Luzia), 22313/2014 (Cruzeiro do
Sul), 22313 - 1.017.135.01/2014 (Carlos Gomes- Vila Ipiranga). Além das
escolas previstas no sistema de convênios, bem como, às execuções de obras de
Construção, Reforma e Ampliação de Escolas com recursos próprio , convênios,
FUNDEB e Quantitativo da Educação (QSE)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 362 - Ensino Médio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0011 - Gestão em Educação
compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e
terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas
afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo
teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações
administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras
Ação.....: 2016 - Man. do Transporte Escolar Estadual (Convenio SEDUC)
Descrição:
Objetiva a alocação de despesas para o custeio e manutenção das atividades de
rotina e contínua do Transporte de Alunos da Rede Pública de Ensino,
propciando o cumprimento da garantia das pessoas ao acesso a educação. As
despesas contemplam dentre outras: Prestação de Serviços (locação de veículos
para o transporte de alunos, manutenção em PNEUS, Lavagem e limpeza dos
ônibis, etc), Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes, Aquisição de PNEUS e
pereféricos, Peças, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 365 - Educação Infantil
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0010 - Educação com Qualidade
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
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despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de
órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta
de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais
porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a
instituições privadas de ensino fundamental. Inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e
outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de
informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos
alunos. -OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração
da escola - diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação -, devem ser incluídas
no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não
justifica serem classificadas num programa de administração.
Ação.....: 1007 - Aquisição de Livros e Materias Pedagógicos
Descrição:
Objetiva a aquisição de livros e matériais pedagógicos para as escolas e
biblioteca municipal de Itupiranga, seja através de convenio, seja por meio de
recursos próprios ou de transferêncas correntes de naturezas afins.
Ação.....: 2028 - Manutençao do Ensino Infantil - FUNDEB 40%
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Pessoal
de Apoio às escolas de ensino infantil, na cota do máximo de 40% dos recursos
do Fundeb, tais como: folha de pagamento, obrigações patronais, Materiais de
Consumo, Aluguel, Diárias Civil, Passagens, Equipamentos, etc.
Ação.....: 2029 - Manutençao do Magisterio Infantil - FUNDEB 60%
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do
Profissional de ensino (Professor do Magistério) das escolas da rede pública
municipal de ensino, na cota de no mínimo 60% dos recursos do Fundeb, tais
como: folha de pagamento e obrigações patronais.
Programa: 0012 - Revitalização e Expansão da Rede Fisica Escolar
Despesas de Capital oriundas da Celebração de Convênio cm a União e/ou Estado, observada a
Contrapartida em cada Caso, para execução de serviços de obras na construção de Unidades Escolares,
Creches e Quadras coberta com Vestiário nas dependências das escolas da Rede Pública de Ensino
Municipal. Também poderão ser alocados recursos de Origem própria e do FUNDEB para execução de obras
seja em reparos de manutenção, ou execução de obras, caso seja necessário, observada a existência de
recursos financeiro.
Ação.....: 1008 - Construção, reforma e ampliação de Creches/Pré Escola
Descrição:
Objetiva a execução de Termos de Compromisso (Convênio) com a união através do
FNDE/MEC. Continuidade das ações objeto dos TC nº: 07385/2013 (Tipo "b"
Cajazeiras), 06993/2013 (Tipo "b" Cidade Nova), 07086/2013 (Tipo "b" Cruzeiro
do Sul), 07222/2013 (Tipo "b" Novo Planalto). Celebração de duas novas
unidades do Pró-Infância: 01 (uma) na Comunidade Boa Esperança e 01 (um) no
Bairro Piscinão.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0010 - Educação com Qualidade
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
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despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de
órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta
de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais
porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a
instituições privadas de ensino fundamental. Inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e
outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de
informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos
alunos. -OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração
da escola - diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação -, devem ser incluídas
no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não
justifica serem classificadas num programa de administração.
Ação.....: 2022 - Apoio a Banda Fanfarras, de música Grupos e eventos educativos
Descrição:
Objetiva o registro de despesas com aquisição e manutenção dos instrumentos da
Banda Municipal "Fanfarra" que, se apresenta em eventos oficiais do municipio
tal qual o "7 de setembro", dia d independência do Brasil.
Ação.....: 2030 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 60%
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do
Profissional de ensino (Professor do Magistério) das escolas da rede pública
municipal de ensino, na cota de no mínimo 60% dos recursos do Fundeb, tais
como: folha de pagamento e obrigações patronais.
Ação.....: 2031 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 40%
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina
de Apoio às escolas de ensino de Jovens e Adultos, na
dos recursos do Fundeb, tais como: folha de pagamento,
Materiais de Consumo, Aluguel, Diárias Civil, Passagens,

de atuação do Pessoal
cota do máximo de 40%
obrigações patronais,
Equipamentos, etc.

Programa: 0011 - Gestão em Educação
compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e
terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas
afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo
teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações
administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras
Ação.....: 2023 - Manutenção do Programa Projovem Campo
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Programa
Projovem Campo, tais como: Materiais de Consumo, Diárias Civil, Equipamentos,
etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 367 - Educação Especial
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0010 - Educação com Qualidade
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de
órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta
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de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais
porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a
instituições privadas de ensino fundamental. Inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e
outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de
informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos
alunos. -OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração
da escola - diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação -, devem ser incluídas
no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não
justifica serem classificadas num programa de administração.
Ação.....: 2024 - Manutenção da Educação Especial
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Pessoal
de Apoio às escolas de ensino Especial, na cota do máximo de 40% dos recursos
do Fundeb e no mínimo de 60% do FUNDEB, tais como: folha de pagamento,
obrigações patronais, Materiais de Consumo, Aluguel, Diárias Civil, Passagens,
Equipamentos, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Função: 13 - Cultura
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 392 - Difusão Cultural
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0002 - Gestão Administrativa
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas -pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio
administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão
de políticas públicas.
Ação.....: 2025 - Manutenção e Revitalização da Biblioteca
Descrição:
registra as despesas proveniente de revitalização da Biblioteca Municipal de
Itupiranga.
Programa: 0017 - Valorização da Cultura
Objetiva, através da realização de eventos culturais, a integração social entre as pessoas e o
comercio local, uma vez que por se tratar de uma cidade de economia reduzida, os eventos de forma
geral atraem os turistas e os municipes que a participarem aquecem o mercado e se divertem com as
programações. Além disso, Itupiranga tem dentr de sua história uma das maiores festas de aniversário
da região que, juntamente com o veraneio, reune um numero significativo de pessoas para o meio social
da sede, fazendo com que o municipio ganhe foco e força cultural e economica nesses períodos. Neste
programa, estão incluidas ações que ontem previsão de recursos de natureza de convênio e próprios,
haja vista a possibilidade de realização de despesas nessas fontes.
Ação.....: 2083 - Apoio as Manifestações Culturais do Municipio
Descrição:
Alocar despesas de Apoio as Festividades Culturais do Municipio, tais como:
Aniversário da Cidade, Festejo de Santo Antônio (padroeiro da cidade),
Veraneio etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Função: 15 - Urbanismo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programa: 0002 - Gestão Administrativa
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despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas -pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio
administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão
de políticas públicas.
Ação.....: 2065 - Manutenção da Secret.de Infraestrutura e Ordenamento Territorial
Descrição:
registra as despesas proveniente das atividades de rotina e manutenção da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, tais como: Vencimentos, Obrigações
Patronais, Materais de Consumo, Equipamentos, Locação de Veiculos leves e
pesados etc.
Programa: 0006 - Ordenamento e Desenvolvimento Urbano e Rural
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias a estudos e
projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas e avenidas, praças e logradouros,
estradas vicinais e pontes (exceto cemitérios, parques e jardins) situados no perímetro urbano e
rural, melhorando dentre todos os outros aspectos a malha viária de Itupiranga. Bem como os serviços
de iluminação pública desde sua manutenção a implantação e melhorias de toda a extenção.
Ação.....: 1019 - Ações de Desenvolvimento e Expansão Urbana
Descrição:
Compreende os programas de asfalto na cidade, convênio com ministérios da
união para asfaltamento em Bloquete sextavado, bem como às ações de calçadas,
bueiros, etc. Proposta Cadastrada no SICONV: 841070/2016 - 2.020.000.00 Pavimentação Santa Rita de Cássia e Bairro Vitória
Ação.....: 1020 - Construção de Praças na Sede e Distritos
Descrição:
Objetiva a execução de Termo de Compromisso (Convênio) com a união através do
Ministério do Esporte Convênio nº: 105412/2015 (Construção da Praça da
Juventude).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0006 - Ordenamento e Desenvolvimento Urbano e Rural
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias a estudos e
projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas e avenidas, praças e logradouros,
estradas vicinais e pontes (exceto cemitérios, parques e jardins) situados no perímetro urbano e
rural, melhorando dentre todos os outros aspectos a malha viária de Itupiranga. Bem como os serviços
de iluminação pública desde sua manutenção a implantação e melhorias de toda a extenção.
Ação.....: 1022 - Construção e Reforma dos Passeios Públicos
Descrição:
Objetiva realizar despesas com a construção e melhoria dos espaços de passeios
públicos, tais como: calçadas, parques e jardins. Esse projeto poderá ser
realizado por emenda de convênio, recurso prório ou verbas destinadas através
de transferências correntes.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Função: 16 - Habitação
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 122 - Administração Geral
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0002 - Gestão Administrativa
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas -pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio
administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão
de políticas públicas.
Ação.....: 2079 - Apoio ao Conselho Municipal de Habitação
Descrição:
Alocar despesas de manutenção das atividades de Rotina de atuação do Conselho
Municipal de Habitação, tais como: Materiais de consumo, Diárias Civil,
Equipamentos, etc.
Ação.....: 2080 - Manutençao da Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social
Descrição:
registra as despesas proveniente das atividades de rotina e manutenção da
Secretaria Municipal de Habitação tais como: Vencimentos, Obrigações
Patronais, Materais de Consumo, Equipamentos, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0021 - Revitalização do Patrimônio Público Municipal
Por se tratar de uma cidade cujas origens são de uma habitação de ribeirinhos, muitos prédios, tanto
público quanto particlares, ainda guardam trços do passado um pouco remoto. Um desses prédios públicos
é o Mercado Municipal, local de muitas histórias de sofrimento e conquistas. O reflexo do tempo são as
paredes desgastadas, o teto danificado, piso deteriorado. Com esse programa, o executivo pretende
resgatar não só a história, mas a dignidade humana das pessoas que realizam as atividades do trabalho
la e, das pessoas que procura para realizar transações de negócios. Da mesma forma, são as ações com a
construção e revitalização de outros espaços e prédios públicos que o município precisa realizar.
Ação.....: 2066 - Manutenção e Reforma dos Próprios Públicos
Descrição:
objetiva a manutenção e Reforma dos Próprios Públicos, atraves da celebração
de convênio com Estado, União e suas Entidades e/ou por meio de recursos
próprios oriundo de tranferencias correntes e/ou arrecadação municipal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 482 - Habitação Urbana
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0006 - Ordenamento e Desenvolvimento
despesas de custeio (pessoal
despesas de transferências a
médica a servidores, outros

Urbano e Rural
e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
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pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias a estudos e
projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas e avenidas, praças e logradouros,
estradas vicinais e pontes (exceto cemitérios, parques e jardins) situados no perímetro urbano e
rural, melhorando dentre todos os outros aspectos a malha viária de Itupiranga. Bem como os serviços
de iluminação pública desde sua manutenção a implantação e melhorias de toda a extenção.
Ação.....: 1042 - Construção de Unidades Habitacionais
Descrição:
Objetiva a execução de despesas de convênios para construção de unidades
habitacionais no regime direito e puverizadas (em localidades distintas uma
das outras). Não se confunde aqui com as do programa "minha casa minha vida"
do governo federal, em que as casas populares são construídas em loteamento
definidos pelo ente quando da celebração do convênio.
Ação.....: 2096 - Apoio as Ações de Mobilidade Urbana e Acessibilidade
Descrição:
Compreeende Ações criada para as pessoas poderem se locomover entre as
diferentes zonas do Municipio e condições às pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida, para a utilização com segurança e autonomia, total
ou assistida, dos espaços públicos ou coletivos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Função: 17 - Saneamento
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0003 - Saneamento Sustentável
despesas de qualquer natureza, incorridas por órgão(s) da administração direta ou indireta do governo
do município, com a construção, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água tratada,
perfuração de poços artesianos para fornecimento de água potável, de construção de fossas assépticas,
de construção, manutenção e operação de sistemas de esgotamento sanitário, coleta e disposição de
resíduos sólidos, drenagem destinada à melhoria de condições sanitárias, e com melhorias sanitárias
domiciliares em áreas urbanas. Inclui as transferências (subvenções econômicas ou transferências de
capital) a empresas públicas pertencentes à esfera governamental. Inclui também contratação de
serviços de consultoria para elaboração de estudos técnicos que viabilizem a melhoria das implantações
de serviços futuros.
Ação.....: 1026 - Ampliação e Reforma de Redes de Esgoto e Saneamento Básico
Descrição:
Compreende as despesas proveniente da execução dos serviços de elaboração
técnica do Plano Municipal de Saneamento de Itupiranga
Ação.....: 1052 - Elaboração do Plano Municipal de Saneamento
Descrição:
Compreende as despesas proveniente da execução dos serviços de elaboração
técnica do Plano Municipal de Saneamento de Itupiranga
Programa: 0006 - Ordenamento e Desenvolvimento Urbano e Rural
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias a estudos e
projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas e avenidas, praças e logradouros,
estradas vicinais e pontes (exceto cemitérios, parques e jardins) situados no perímetro urbano e

Pará
PPA 2018-2021
Governo Municipal de Itupiranga
PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Página : 021
=====================================================================================================================================================================================================================================================
rural, melhorando dentre todos os outros aspectos a malha viária de Itupiranga. Bem como os serviços
de iluminação pública desde sua manutenção a implantação e melhorias de toda a extenção.
Ação.....: 1024 - Implantação de Sistema de Drenagem Pluvial
Descrição:
Objetiva a execução de obras de engenharia para implantação de Drenagem no
"Baixão" de Cajazeiras e da sede de Itupiranga, através de convênio com a
União e suaS ENTIDADES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Função: 20 - Agricultura
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 122 - Administração Geral
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0002 - Gestão Administrativa
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas -pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio
administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão
de políticas públicas.
Ação.....: 2097 - Manutenção Departamento de Agricultura
Descrição:
registra as despesas proveniente das atividades de rotina e manutenção do
Departamento de Agricultura tais como: Materais de Consumo, Equipamentos,
Serviços, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0009 - Desenvolvimento Socioeconomico
despesas de qualquer natureza com a assistência ao produtor rural, visando orientá-lo para o emprego
de técnicas novas ou mais apropriadas de produção e para utilização de créditos e incentivos, bem como
as despesas incorridas com a promoção e incentivo ao cooperativismo rural. Inclui as subvenções e
auxílios pagos a entidades do setor privado para este fim. Objetiva também a celebração de convênios
para aquisição de maquinários agricolas que deverão ser utilizados para realizar tarefas que melhore a
condição de plantio e, melhoramento do solo como um todo. Além disso, o programa visa auxiliar dentre
suas ações a população dos pecuarista no incentivo quando da realização de festividades agropecuárias
desenvolvidas tanto na zona urbana quanto na zona rural.
Ação.....: 1035 - Fortalecimento das Cadeias Produtivas de Origem Animal e Vegetal
Descrição:
Objetiva principalmente a aquisição de tratores e implementos agricolas que
possibilitaram a realização de atividades do homem do campo e do produtor
rural para o manejo das espécies de cultivo e plantio. Com isso, além de ter
um maior rendimento na lavoura, o produtor e pecuarista poderão aproveitar o
solo para a maior quantidade de plantação duranto o ano.
Ação.....: 1037 - Apoio ao Eventos Agropecuários
Descrição:
Devido a extensão rural de nossa municipalidade, essas ações iram propciar o
apoio aos produtores quando da realização de eventos de natureza sócio
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cultural, tais como: feiras agropecuárias, cavalgadas, leilões, etc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Função: 22 - Indústria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 661 - Promoção Industrial
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0019 - Fortalecimento da Atividade Turística
Objetiva a realização de convênios com a União para concretizar o verdadeiro potencial turístico
existente em Itupiranga. No primeiro projeto, é priorizado a construção do "Portal do Lago", uma
espécie de corredor turístico em que os visitantes poderão apreciar a variedade da beleza existente na
extensão de sua chegada a Itupiranga, através da estrada que dá acesso ao Igarapé Vermelho na altura
do km 30 da BR-230. O segundo, visa a Revitalização do ponto de encontro das famílias mais visitado
durante o ano, a olra do Rio Tocantins. Ambos os projetos são de iniciativa do poder executivo e,
aceito a inclusão no SICONV a partir de 2017 para celebração em 2018 em diante.
Ação.....: 1039 - Construção
Descrição:
Objetiva a
através de
cadastrada
Turísmo

e/ou Revitalização do Terminal Rodoviário
construção e/ou revitalização do Terminal Rodoviário de Itupiranga,
convênio celebrado com a União e suas Entidades, conforme proposta
no SICONF: 022145/2017 - Terminal Rodoviário - Ministério do

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Função: 23 - Comércio e Serviços
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 691 - Promoção Comercial
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0021 - Revitalização do Patrimônio Público Municipal
Por se tratar de uma cidade cujas origens são de uma habitação de ribeirinhos, muitos prédios, tanto
público quanto particlares, ainda guardam trços do passado um pouco remoto. Um desses prédios públicos
é o Mercado Municipal, local de muitas histórias de sofrimento e conquistas. O reflexo do tempo são as
paredes desgastadas, o teto danificado, piso deteriorado. Com esse programa, o executivo pretende
resgatar não só a história, mas a dignidade humana das pessoas que realizam as atividades do trabalho
la e, das pessoas que procura para realizar transações de negócios. Da mesma forma, são as ações com a
construção e revitalização de outros espaços e prédios públicos que o município precisa realizar.
Ação.....: 1038 - Construção e Reforma do Mercado Municipal
Descrição:
objetiva a Construção e Reforma do Mercado Municipal, atraves da celebração de
convênio com Estado, União e suas Entidades e/ou por meio de recursos próprios
oriundo de tranferencias correntes e/ou arrecadação municipal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 695 - Turismo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0019 - Fortalecimento da Atividade Turística
Objetiva a realização de convênios com a União para concretizar o verdadeiro potencial turístico
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existente em Itupiranga. No primeiro projeto, é priorizado a construção do "Portal do Lago", uma
espécie de corredor turístico em que os visitantes poderão apreciar a variedade da beleza existente na
extensão de sua chegada a Itupiranga, através da estrada que dá acesso ao Igarapé Vermelho na altura
do km 30 da BR-230. O segundo, visa a Revitalização do ponto de encontro das famílias mais visitado
durante o ano, a olra do Rio Tocantins. Ambos os projetos são de iniciativa do poder executivo e,
aceito a inclusão no SICONV a partir de 2017 para celebração em 2018 em diante.
Ação.....: 1040 - Revitalização da Orla
Descrição:
Objetiva a Revitalização da Orla, através de convênio celebrado com a União e
suas Entidades, conforme proposta cadastrada no SICONF: 023279/2017 Paisagismo da Orla - Ministério do Turísmo
Ação.....: 1041 - Incentivo as Ações de Desenvolvimento e Promoção do Turismo
Descrição:
Itupiranga, cidade localizada na região sudeste do Estado do Pará, 51.220
habitantes contagem 2010 IBGE, é um município propício para o turismo, e a
inclusão do município dentro do Programa de Regionalização do Turismo Roteiros do Brasil, vai permitir o desenvolvimento de atividades, propiciará o
planejamento, e desenvolvimento das atividades turísticas no âmbito do roteiro
formado, além da capital Belém, pelos municípios de Marabá, Jacundá, Nova
Ipixuna e São Geraldo, que através dos negócios e principalmente turismo de
lazer, já que o Rio Tocantins banha esse município. Esperamos que roteiro
possa potencializar suas atrações trazer esperança da geração no
desenvolvimento do roteiro turístico, e que o planejamento e envolvimento da
sociedade possa alavancar a atividade, gerando empregos, renda, e
incrementando não só no setor hoteleiro, mas em várias atividades e de
serviços disponíveis em nosso município. Que a atividade possa ser fator de
desenvolvimento sustentável , não só para Itupiranga, mas para todos os
municípios vizinhos que possuam potencial turístico. A cidade, a margem do Rio
Tocantins é repleta de riquezas naturais.O município não dispõe de recursos
suficientes para executar esta obra. O objetivo deste convenio é facilitar a
vida dos munícipes e atrair a vinda de visitantes, no valor de R$ 9.459.063,48
(nove milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil sessenta e três reais e
quarenta e oito centavos) com a devida contrapartida do município
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Função: 25 - Energia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 752 - Energia Elétrica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0006 - Ordenamento e Desenvolvimento Urbano e Rural
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias a estudos e
projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas e avenidas, praças e logradouros,
estradas vicinais e pontes (exceto cemitérios, parques e jardins) situados no perímetro urbano e
rural, melhorando dentre todos os outros aspectos a malha viária de Itupiranga. Bem como os serviços
de iluminação pública desde sua manutenção a implantação e melhorias de toda a extenção.
Ação.....: 2068 - Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública

Pará
PPA 2018-2021
Governo Municipal de Itupiranga
PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Página : 024
=====================================================================================================================================================================================================================================================
Descrição:
Registra as despesas com a manutenção e ampliação da Rede de Iluminação
Pública, tais como: aquisição de cabos e fiação, suporte, postes, lâmpadas e
luminárias, alugueis de veículos, prestação de serviços, etc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Função: 26 - Transporte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0006 - Ordenamento e Desenvolvimento Urbano e Rural
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias a estudos e
projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas e avenidas, praças e logradouros,
estradas vicinais e pontes (exceto cemitérios, parques e jardins) situados no perímetro urbano e
rural, melhorando dentre todos os outros aspectos a malha viária de Itupiranga. Bem como os serviços
de iluminação pública desde sua manutenção a implantação e melhorias de toda a extenção.
Ação.....: 1029 - Implantação e Manutenção de Estradas Vicinais e Pontes
Descrição:
Objetiva a execução e registro das despesas oriundas da Implantação
eManutenção de Estradas Vicinais e Pontes da zona rural de Itupiranga. Estas
ações estão prevista e devidamente registradas no SICONV sob as propostas de
nº: 011167/2017 - Construção de Pontes de Concreto Armado (Instituto de
Colonização e Reforma Agrária-INCRA) 769861/2012 - 55km de Recuperação de
Estradas Vicinais.
Ação.....: 1030 - Aquisição de Veículos e Equipamentos Leves e Pesados
Descrição:
Objetiva a realização de despesas quando da aquisição de veículos e
equipamentos para veículos leves e pesados.
Ação.....: 2069 - Manutenção e Recuperação de Veículos e Equipamentos Leves e Pesados
Descrição:
Registra as despesas com manutenção em geral de veículos leves e pesados, tais
como: aquisição de peças, prestação de serviços,lanternagem, lavagem, cambagem
em pneus, etc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Função: 27 - Desporto e Lazer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 122 - Administração Geral
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0002 - Gestão Administrativa
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros),
despesas de transferências a pessoas -pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência
médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e
pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio
administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão
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de políticas públicas.
Ação.....: 2107 - Man da Sec Mun de Esporte e Lazer
Descrição:
registra as despesas proveniente das atividades de rotina e manutenção da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, tais como: Vencimentos, Obriagações
Patronais, Materais de Consumo, Equipamentos, etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0020 - Esporte e Lazer
Objetiva a realização de atividades e projetos voltados ao incentivo da prática esportiva como um
todo. Além de prever, dentre outras melhorias, a construção, apliação e manutenção dos meios de
práticas desportiva no ambito municipal da sede e distritos. O Programa Esporte e Lazer veio no
incremendo do desejo social em ter a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de forma individualizada
na gestão e, mais coletiva na sociedade, dada sua dinâmica quanto gestão discentralizada de atuação.
Ação.....: 1044 - Construção e Reforma de Quadras de Esporte
Descrição:
Objetiva a execução de Termos de Compromisso (Convênio) com a união através do
FNDE. Continuidade das ações objeto dos TC nº: 07770/2014 - Quadra Escolar São
SEbastião, 5933/2014 - Quadra Escolar Panelinha.
Ação.....: 1045 - Construção e Reforma do Ginásio Poliesportivo
Descrição:
objetiva a Construção e Reforma do Ginásio Poliesportivo, atraves da
celebração de convênio com Estado, União e suas Entidades e/ou por meio de
recursos próprios oriundo de tranferencias correntes e/ou arrecadação
municipal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 813 - Lazer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0020 - Esporte e Lazer
Objetiva a realização de atividades e projetos voltados ao incentivo da prática esportiva como um
todo. Além de prever, dentre outras melhorias, a construção, apliação e manutenção dos meios de
práticas desportiva no ambito municipal da sede e distritos. O Programa Esporte e Lazer veio no
incremendo do desejo social em ter a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de forma individualizada
na gestão e, mais coletiva na sociedade, dada sua dinâmica quanto gestão discentralizada de atuação.
Ação.....: 2084 - Apoio as Atividades Esportivas e Desportivas
Descrição:
Alocar despesas de Apoio as atividades Esportivas e Desportivas do Municipio,
tais como: Material de consumo, diárias, equipamentos, convênios etc.
Ação.....: 2085 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Espaços para a prática Esportiva
Descrição:
objetiva a Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Espaços para a
prática Esportiva, atraves da celebração de convênio com Estado, União e suas
Entidades e/ou por meio de recursos próprios oriundo de tranferencias
correntes e/ou arrecadação municipal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Função: 28 - Encargos Especiais
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa: 0016 - Gestão Contábil, Financeira e Tributária
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Registra os valores inscritos em divida de parcelamento previdenciário e fisca, as despesas das
execuções trabalhistas acordadas entre as partes, obrigações tributárias e contributivas que o ente
possui frente a legislação vigente, além das das despesas de manutenção das atividades de rotina dos
departamentos de Tributos e Contabilidade que, lidam com os registros dos atos e fatos pertinentes à
administração Contábil, Financeira e Tributária.
Ação.....: 2010 - Encargos Gerais, Precatórios e Obrigações Tributárias
Descrição:
Registra os valores oriundos de acordos trabalhistas, sentenças judiciais,
parcelamentos previdenciários, etc, do qual o município é parte passiva ao
pagamento de tais dívidas consolidadas.
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