
    
    
    
    Estado do Rio Grande do Sul                       Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
    Subfuncoes e Programas                     Conforme o Vinculo com os Recursos
    Prefeitura Municip.Santana do Livramento                  
   
   Unidade Gestora :  CONSOLIDADO                                                                                                      
     Codigo          Especificacao                                                Ordinario             Vinculado                 Total
                                                                                                                                       
     01.000.0000     Legislativa                                               6.953.421,00                                6.953.421,00
     01.031.0000      Acao Legislativa                                         6.953.421,00                                6.953.421,00
     01.031.0001       Promover  acoes  necessarias  para que o                6.953.421,00                                6.953.421,00
                       legislativo   cumpra   suas  atribuicoes
                       constitucionais
                                                                                                                                       
     04.000.0000     Administracao                                            53.705.176,74              3.000,00         53.708.176,74
     04.121.0000      Planejamento e Orcamento                                   906.000,00                                  906.000,00
     04.121.0036       Tem   por   objetivo  levantar,  manter,                  898.000,00                                  898.000,00
                       atualizar    e   fiscalizar   os   dados
                       produzidos pela Autarquia.
     04.121.0157       Tem   por   objetivo   a  elaboracao dos                    8.000,00                                    8.000,00
                       projetos  de  captacao de recursos ou na
                       tomada    de    decisao   em   relacao a
                       aplicacoes  desses  recursos, atraves da
                       participacao da populacao.
     04.122.0000      Administracao Geral                                     42.199.236,60              3.000,00         42.202.236,60
     04.122.0002       Fornecer  ao  municipio um trabalho mais                3.386.071,27                                3.386.071,27
                       eficaz,    qualificado,    moderno   que
                       possibilite    agilizar   os   processos
                       internos   e  externos  do  cotidiano do
                       Prefeito Municipal.
     04.122.0003       Manter   em   funcionamento,   de  forma                3.281.431,05                                3.281.431,05
                       eficiente   e  eficaz,   os  servicos da
                       Secretaria.   Adquirir  equipamentos  de
                       informatica,    moveis,    maquinas   de
                       escrever  e  calcular,  aparelhos  de ar
                       condicionado,       etc.      Proceder a
                       qualificacao  dos  servidores.  Reformar
                       as instalacoes da Secretaria.
     04.122.0006       Informatizar  e  agilizar os servicos de                5.523.620,87                                5.523.620,87
                       responsabilidade      da     Secretaria.
                       Oferecer   condicoes  adequadas  para as
                       equipes de trabalho.
     04.122.0007       Modernizar  e  manter  a Secretaria para                2.703.089,35                                2.703.089,35
                       que    suas    atividades   possam   ser
                       desenvolvidas  de  maneira  mais  agil e
                       eficiente.
     04.122.0009       Para   maior   agilidade,   eficiencia e                  414.754,54                                  414.754,54
                       eficacia  no desenvolvimento das tarefas
                       se  faz necessario equipar a Secretaria,
                        a qual esta em situacao precaria.
     04.122.0010       Agilizar    os    servicos   executados.                5.344.171,55                                5.344.171,55
                       Proporcionar   melhores   condicoes   de
                       trabalho.    Melhoria   e  ampliacao  do
                       espaco  fisico  da  Secretaria. Adquirir
                       maquinas,      equipamentos,     moveis,
                       utensilios     e   veiculos    visando a
                       melhoria  do ambiente e das condicoes de
                       trabalho.
     04.122.0011       Deixar   a  Secretaria  em  condicoes de                3.309.428,68                                3.309.428,68
                       funcionamento,   para   bem  desempenhar
                       suas    atribuicoes    com   agilidade e
                       eficacia.
     04.122.0012       Melhorar  as condicoes de infraestrutura                2.807.352,75                                2.807.352,75
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                       da  Secretaria de Assistencia e Inclusao
                       Social   e  dos   Conselhos  Municipais,
                       agilizando   a  prestacao  de  servico a
                       populacao.
     04.122.0013       Manter    a  secretaria   em   condicoes                1.147.102,97                                1.147.102,97
                       adequadas    para    a  realizacao   das
                       atividades  com  qualidade,  agilidade e
                       eficacia.
     04.122.0014       Fazer   a  manutencao  da  Secretaria de                   51.711,68                                   51.711,68
                       Desenvolvimento  Economico,para  que seu
                       funcionamento  seja de forma mais eficaz
                       e com qualidade nos sevicos prestados.
     04.122.0015       Seu  objetivo  e  manter a secretaria em                  697.907,91                                  697.907,91
                       situacoes  adequadas  para  a realizacao
                       de suas demandas.
     04.122.0016       Seu  objetivo  e  equipar  a  secretaria                  309.627,59                                  309.627,59
                       para   melhor  atender  as  demandas com
                       agilidade e qualidade, nas atividades.
     04.122.0017       Disponibilizar  a  secretaria  condicoes                2.408.966,39                                2.408.966,39
                       fisicas  e  capacitar  a equipe tecnica,
                       para    que   as   demandas   possam ser
                       realizadas com qualidade e agilidade.
     04.122.0020       Manter    e   aprimorar    os   servicos                1.413.000,00                                1.413.000,00
                       prestados aos segurados.
     04.122.0021       Manter  e  melhorar os servico prestados                  391.000,00                                  391.000,00
                       aos   seguardos   com  mais  agilidade e
                       qualidade.
     04.122.0030       Administrar   os   servicos  prestados a                  273.000,00                                  273.000,00
                       comunidade de forma eficaz e eficiente.
     04.122.0031       Manter  o  controle do bom funcionamento                6.544.000,00                                6.544.000,00
                       dos Setores que lhe sao afetos.
     04.122.0033       Realizar  operacoes  que visem prover os                  900.000,00                                  900.000,00
                       municipes de agua e esgoto.
     04.122.0037       Tem   por   objetivo   o  assessoramento                  600.000,00                                  600.000,00
                       juridico   as  acoes  administrativas da
                       Autarquia.
     04.122.0038       Tem  por  objetivo  realizar  tarefas de                  135.000,00                                  135.000,00
                       assesoramento           a      Diretoria
                       Administrativa.
     04.122.0103       Promover   a  transparencia   e  atender                  235.000,00                                  235.000,00
                       exigencias      legais     pertinentes a
                       divulgacao   dos  atos  praticados  pela
                       Administracao Municipal.
     04.122.0105       Executar     concurso    publico    para                    2.000,00                                    2.000,00
                       suprimento  das  vagas  existentes e das
                       que   virao  a  acontecer  nos  proximos
                       anos,  em virtude de aposentadorias, bem
                       como reestruturacao administrativa
     04.122.0106       As    Secretarias    da   Administracao,                    2.000,00                                    2.000,00
                       Fazenda   e  Planejamento   localizam-se
                       distante  umas  das outras, dificultando
                       tanto    o  desenvolvimento   das   suas
                       atividades   quanto   o  atendimento  ao
                       contribuinte.  A construcao ou adequacao
                       de  um  predio  para funcionamento de um
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                       Centro   Administrativo  possibilitara a
                       Prefeitura  prestar um servico eficiente
                       pelo     menor     custo.     Criacao de
                       Subprefeituras.
     04.122.0111       Manutencao,  conservacao  e aquisicao de                   75.500,00                                   75.500,00
                       veiculos    para    o  atendimento   das
                       demandas realizadas na secretaria.
     04.122.0113       Manter  em  funcionamento  os veiculos e                    1.500,00                                    1.500,00
                       equipamentos  do  Municipio,  diminuindo
                       custos  com  contratacao  de servicos de
                       terceiros,      dentro      das     suas
                       possibilidades.E  revitalizar  o  espaco
                       fisico  para  a realizacao das atividaes
                       com agilidade e eficacia.
     04.122.0143       Estimular    e  viabilizar   a  producao                    5.000,00                                    5.000,00
                       primaria    das    pequenas    e  medias
                       propriedades    rurais,    objetivando o
                       aumento   da   producao  da  renda  e do
                       desenvolvimento    socio-economico   dos
                       produtores e do municipio.
     04.122.0144       Tem   por  objetivo  o  aprimoramento da                    5.000,00                                    5.000,00
                       producao   agropecuaria,  manutencao  do
                       homem   no  campo  evitando  com  isso o
                       exodo  rural  e  gerando emprego e renda
                       para  o  meio rural, utilizando modernas
                       tecnicas.
     04.122.0145       Melhorar    a   qualidade   de   vida do                    2.000,00              3.000,00              5.000,00
                       produtor    rural    que    sobrevive da
                       Agricultura Familiar.
     04.122.0146       Tem  por  objetivo desenvolver acoes que                   32.000,00                                   32.000,00
                       evitem  a  falta  de agua no meio rural,
                       atraves   da  execucao  de  projetos que
                       venham  auxiliar  a  producao  rural e o
                       consum o humano.
     04.122.0147       Atraves   da  agroindustrializacao  sera                   40.000,00                                   40.000,00
                       promovido    o  desenvolvimento   local,
                       gerando   emprego  e   renda,  diretos e
                       indiretos,    incrementando   o  Produto
                       Interno Bruto Municipal.
     04.122.0148       Tem   por  objetivo  realizar  acoes que                    5.000,00                                    5.000,00
                       visem   o  melhoramento   genetico   dos
                       rebanhos   dos  pecuaristas  familiares,
                       agregando  valor a sua producao, alem de
                       fomentar   a  comercializacao  da  carne
                       Ovina, Bovina e o Leite produzido.
     04.122.0149       Tem  por  objetivo  o  Municipio  ter um                   61.000,00                                   61.000,00
                       local  capaz  de atender a demanda que a
                       capacitacao  de  produtores  rurais  vai
                       trazer;    propiciar   a  realizacao  de
                       cursos,  palestras e demais praticas que
                       possibilitem    o  desenvolvimento   e a
                       modernizacao de produtores rurais.
     04.122.0150       Tem   por  objetivo  fomentar  a  cadeia                   32.000,00                                   32.000,00
                       produtiva  do mel, atraves da realizacao
                       de  projetos  que  venham  a  organizar,
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                       aumentar  a  renda do produtor, realizar
                       acoes  de  integracao  deste  com o meio
                       ambiente.
     04.122.0151       Promover    e   divulgar    a   producao                    5.000,00                                    5.000,00
                       agricola,  viabilizar  a comercializacao
                       de    pequenos   e  medios   produtores,
                       aumentar  a  renda  familiar, diminuir a
                       dependencia de produtores.
     04.122.0152       Melhorar    a   renda    dos    pequenos                   11.000,00                                   11.000,00
                       produtores     rurais,     atraves    da
                       exploracao        da       piscicultura,
                       repovoamento    dos    rios,   arroios e
                       acudes,  bem  como  a producao de peixes
                       para   abastecimento   dos   refeitorios
                       municipais.Incentivar  a  exploracao  da
                       piscicultura    como    alternativa   de
                       incremento   na   renda   familiar   dos
                       pequenos    produtores,   em   funcao da
                       capacidade   de   consumo   existente no
                       mercado local.
     04.122.0153       Este    projeto    propoe-se   a  apoiar                   11.000,00                                   11.000,00
                       possibilitar    o   fortalecimento   dos
                       diversos  segmentos produtivos da cadeia
                       agroindustrial   do   leite,   em  bases
                       competitivas, integradas e modernas.
     04.122.0154       Priorizar   a  ovinocultura,  atuando na                   15.000,00                                   15.000,00
                       area  de  fomento e assistencia tecnica;
                       assim  como  a  aquisicao  de  animais e
                       equipamentos        para        montar a
                       infraestrutura  do centro de treinamento
                       do   pequeno   produtor   rural   para a
                       capacitacao  e  orientacao  em ovinos de
                       carne  e  la. Incentivar o artezanato em
                       la  para  que  possa  ser  uma  fonte de
                       renda    nas    comunidades    rurais do
                       municipio.
     04.122.0155       Tem  por  objetivo fomentar a pratica ao                   15.000,00                                   15.000,00
                       cultivo         de         fruticultura,
                       vitinivicultura   e  olivicultura,  como
                       fonte   de   economica   de   producao e
                       sustentabilidade   para  as  familias de
                       pequenos e medios produtores rurais.
     04.122.0178       Seu  objetivo  e  melhorar e aperfeicoar                    3.000,00                                    3.000,00
                       a     acao     administrativa     para o
                       desenvolvimento  e execucao dos projetos
                       e programas de Governo.
     04.123.0000      Administracao Financeira                                10.069.262,81                               10.069.262,81
     04.123.0004       Propiciar     ao     contribuinte     um                6.370.413,81                                6.370.413,81
                       atendimento  de  forma  agil  e  eficaz.
                       Gerenciar    de    forma    integrada os
                       lancamentos,  a arrecadacao e a cobranca
                       de  debitos.  Promover o recadastramento
                       imobiliario.  Ampliar  e  prover a frota
                       de  veiculos.  Modernizar a estrutura da
                       SEFAZ,    aprimorando    seus   recursos
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                       humanos  e  tecnologicos,  para  prestar
                       melhor servico ao contribuinte.
     04.123.0020       Manter    e   aprimorar    os   servicos                  761.000,00                                  761.000,00
                       prestados aos segurados.
     04.123.0021       Manter  e  melhorar os servico prestados                  542.849,00                                  542.849,00
                       aos   seguardos   com  mais  agilidade e
                       qualidade.
     04.123.0032       Manter  e organizar o suporte financeiro                2.395.000,00                                2.395.000,00
                       para  as  atividades  desenvolvidas pela
                       Autarquia.
     04.126.0000      Tecnologia da Informacao                                   503.500,00                                  503.500,00
     04.126.0003       Manter   em   funcionamento,   de  forma                  503.500,00                                  503.500,00
                       eficiente   e  eficaz,   os  servicos da
                       Secretaria.   Adquirir  equipamentos  de
                       informatica,    moveis,    maquinas   de
                       escrever  e  calcular,  aparelhos  de ar
                       condicionado,       etc.      Proceder a
                       qualificacao  dos  servidores.  Reformar
                       as instalacoes da Secretaria.
     04.127.0000      Ordenamento Territorial                                      1.177,33                                    1.177,33
     04.127.0157       Tem   por   objetivo   a  elaboracao dos                    1.177,33                                    1.177,33
                       projetos  de  captacao de recursos ou na
                       tomada    de    decisao   em   relacao a
                       aplicacoes  desses  recursos, atraves da
                       participacao da populacao.
     04.131.0000      Comunicacao Social                                           5.000,00                                    5.000,00
     04.131.0177       Desenvolver  atividades  que envolvam as                    5.000,00                                    5.000,00
                       questoes    de    genero,    juventude e
                       diversidade.
     04.244.0000      Assistencia Comunitaria                                      1.000,00                                    1.000,00
     04.244.0002       Fornecer  ao  municipio um trabalho mais                    1.000,00                                    1.000,00
                       eficaz,    qualificado,    moderno   que
                       possibilite    agilizar   os   processos
                       internos   e  externos  do  cotidiano do
                       Prefeito Municipal.
     04.544.0000      Recursos Hidricos                                           20.000,00                                   20.000,00
     04.544.0175       Tem  por  objetivo  manter e preservar o                   20.000,00                                   20.000,00
                       aquifero   Guarany   e  demais  recursos
                       hidricos do Municipio.
                                                                                                                                       
     06.000.0000     Seguranca Publica                                           105.720,00             16.500,00            122.220,00
     06.181.0000      Policiamento                                                90.720,00                                   90.720,00
     06.181.0179       Tem     como     objetivo    organizar e                   90.720,00                                   90.720,00
                       implementar  no  muncipio de Sant'Ana do
                       Livramento   um   Projeto   de  Inclusao
                       Social   por   meio  de  uma  tecnologia
                       inedita  de  aproveitamento  de material
                       reciclavel         .Estimulando        o
                       desenvolvimento  sustentavel  na  cidade
                       por  meio de uma estrategia via producao
                       de   sacolas,   tecido   para  cadeiras,
                       divisorias  para  escritorios e barracas
                       com  o  aproveitamento das garrafas pet.
                       Atendendo     assim,     a   necessidade
                       municipal     de    coleta    seletiva e
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                       reciclagem  de  material plasticos. Este
                       projeto   vai  benenficiar  inicialmente
                       trinta   cooperados  que  estarao  sendo
                       incluidos    socialmente,   atraves   de
                       geracao  de  emprego e renda a partir da
                       producao   e  venda  de  produtos.  Isso
                       justifica    o   relevante   auxilio  na
                       questao  ambiental  e  social, acesso ao
                       trabalho,  geracao  de renda e qualidade
                       de vida.
     06.182.0000      Defesa Civil                                                15.000,00             16.500,00             31.500,00
     06.182.0003       Manter   em   funcionamento,   de  forma                   15.000,00                                   15.000,00
                       eficiente   e  eficaz,   os  servicos da
                       Secretaria.   Adquirir  equipamentos  de
                       informatica,    moveis,    maquinas   de
                       escrever  e  calcular,  aparelhos  de ar
                       condicionado,       etc.      Proceder a
                       qualificacao  dos  servidores.  Reformar
                       as instalacoes da Secretaria.
     06.182.0112       Regularizar  cursos  de  aguas  na  area                                         16.500,00             16.500,00
                       urbana  e  fazer  limpeza  em  bueiros e
                       riachos para evitar alagamentos.
                                                                                                                                       
     08.000.0000     Assistencia Social                                          397.000,00            536.700,00            933.700,00
     08.244.0000      Assistencia Comunitaria                                    397.000,00            536.700,00            933.700,00
     08.244.0159       Prevenir    e  superar   desigualdades e                                        268.500,00            268.500,00
                       exclusao  social,  atraves  do exercicio
                       da  cidadania.  Garantir  a  convivencia
                       familiar  e  comunitaria  dos membros da
                       familia,    promovendo   o  processo  de
                       autonomia e emancipacao social.
     08.244.0160       Tem  por  objetivo  manter  atualizado o                                         97.000,00             97.000,00
                       cadastro  dos  beneficiarios do programa
                       federal.  Podem  participar  do programa
                       familias  que  possuam renda de ate tres
                       salarios    minimos   como   remuneracao
                       familiar.
     08.244.0161       Atender,   em   carater  emergencial, as                  197.000,00                                  197.000,00
                       pessoas        em        vulnerabilidade
                       socio-economica.
     08.244.0162       Acolhimento  ao  usuario,  elaboracao de                                         30.000,00             30.000,00
                       estudo       social       e    posterior
                       encaminhamento   para   atendimento   da
                       necessidade  apresentada.  Prestacao  de
                       servicos    emergenciais    atraves   do
                       Plantao  Social  e do Refeitorio Publico
                       Municipal.
     08.244.0163       Tem  por  objetivo  realizar  convenios,                  200.000,00            111.100,00            311.100,00
                       atendendo  as  normas legais vigentes, a
                       fim  de  efetuar  repasse a instituicoes
                       socio-assistenciais   cadastradas  junto
                       ao  Conselho  Municipal  de  Assistencia
                       Social.
     08.244.0190       Tem  por objetivo geral a organizacao do                                         30.100,00             30.100,00
                       SUAS,    atraves   do   aprimoramento da
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                       gestao     de    servicos,    programas,
                       projetos,         beneficios         e o
                       fortalecimento     do     Conselho    de
                       Assistencia Social.
                                                                                                                                       
     09.000.0000     Previdencia Social                                       18.000.000,00                               18.000.000,00
     09.272.0000      Previdencia do Regime Estatutario                       18.000.000,00                               18.000.000,00
     09.272.0020       Manter    e   aprimorar    os   servicos               18.000.000,00                               18.000.000,00
                       prestados aos segurados.
                                                                                                                                       
     10.000.0000     Saude                                                     4.910.151,00         30.493.860,48         35.404.011,48
     10.301.0000      Atencao Basica                                           1.400.000,00         28.299.581,28         29.699.581,28
     10.301.0008       Agilizar  o  servico,  reduzir  custos e                                      8.751.998,44          8.751.998,44
                       melhorar  o  atendimento aos usuarios do
                       Sistema Unico de Saude - SUS
     10.301.0021       Manter  e  melhorar os servico prestados                1.400.000,00                                1.400.000,00
                       aos   seguardos   com  mais  agilidade e
                       qualidade.
     10.301.0114       Ampliar,   individualizando  atraves  de                                     18.659.598,84         18.659.598,84
                       cadastros  informatizados  o atendimento
                       dos   pacientes   incluindo  controle de
                       consultas.  Manter  os servicos medicos,
                       odontologicos    e  ambulatoriais    com
                       recursos      fisicos      e   materiais
                       disponiveis  para os usuarios do Sistema
                       Unico de Saude.
     10.301.0121       Reduzir     a   mortalidade    infantil,                                        200.000,00            200.000,00
                       priorizando  as  areas  cuja   populacao
                       encontram      se     em     situacao de
                       vulnerabilidade e risco social.
     10.301.0122       Operacionalizar  o  sistema que concerne                                        680.484,00            680.484,00
                       as  urgencias e proporcionando respostas
                       adequadas  as  necessidades  do cidadao.
                       Regular  e  organizar  as transferencias
                       inter-hospitalares  de  pacientes graves
                       internados pelo Sistema Unico.
     10.301.0124       Tem  por  objetivo construir ou reformar                                          7.500,00              7.500,00
                       predios,   alem  de  adquirir  veiculos,
                       equipamentos,    moveis   e  utensilios,
                       visando    reestruturar    as   unidades
                       basicas  de  saude bem como a Secretaria
                       em Geral.
     10.302.0000      Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                    3.510.151,00                                3.510.151,00
     10.302.0021       Manter  e  melhorar os servico prestados                3.510.151,00                                3.510.151,00
                       aos   seguardos   com  mais  agilidade e
                       qualidade.
     10.303.0000      Suporte Profilatico e Terapeutico                                              1.690.749,44          1.690.749,44
     10.303.0115       Prestar  um  servico farmaceutico agil e                                        728.229,44            728.229,44
                       moderno  para  os Municipes. Melhorar as
                       instalacoes  da  farmacia, reformando ou
                       alugando   predio   adequado.   Adquirir
                       equipamentos  e  capacitar  pessoal para
                       os servicos.
     10.303.0116       Ampliar   o  acesso   da   populacao aos                                        145.500,00            145.500,00
                       medicamentos   considerados  essenciais,
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                       proporcionando   medicamentos   a  baixo
                       custo,   sob   a  unica   condicao  para
                       aquisicao       dos       medicamentos a
                       apresentacao  de  uma  receita medica ou
                       odontologica.
     10.303.0118       Atender  todo  portador  de  deficiencia                                        339.660,00            339.660,00
                       mental   e/ou   dependente   quimico, de
                       maneira  a  integrar  estes pacientes na
                       sociedade,  com  isto reduzir os fatores
                       de  riscos  e diminuir as necessidades e
                       desenvolver   sua   criatividade  e  seu
                       raciocinio logico.
     10.303.0123       Tem     por     objetivo    qualificar a                                        477.360,00            477.360,00
                       assistencia   prestada  aos  usuarios, e
                       informar  a  populacao  sobre prevencao,
                       protecao  em  saude mental. Priorizara a
                       reducao  de  danos  sociais e a saude, a
                       prevencao de recaida e abstinencia.
     10.304.0000      Vigilancia Sanitaria                                                             105.918,96            105.918,96
     10.304.0119       Fiscalizar      os      estabelecimentos                                        105.918,96            105.918,96
                       comerciais   para   verificar  se  estao
                       acordo  com  as  normas de vigilancia de
                       Saude,  agilizar  e desenvolver acoes de
                       prevencao   de  doencas,  assim diminuir
                       riscos a saude.
     10.305.0000      Vigilancia Epidemiologica                                                        397.610,80            397.610,80
     10.305.0117       Intensificar  as  acoes de prevencao dos                                        120.000,00            120.000,00
                       projetos    ja    existentes,   aumentar
                       significativamente   a  testagem  rapida
                       para  HIV  e Sifilis, realizar acoes que
                       aumentem    a   participacao   populacao
                       urbana    e   rural;    qualificacao  de
                       profissionais  que  estejam relacionados
                       com    a  prevencao   e  assistencia  na
                       coordenacao     de     DST/HIV/AIDS/HV e
                       funcionarios  da rede, alem de um melhor
                       monitoramento      das     notificacoes.
                       Intensificar   acoes   com   servicos de
                       tuberculose.
     10.305.0120       Agilizar    e   desenvolver    acoes  de                                        277.610,80            277.610,80
                       prevencao  de doencas em conjuntos com a
                       sanitaria,    ambiental    e   DST/AIDS,
                       atraves   do  uso  de  novas  estruturas
                       fisicas   e  capacitacoes   de  recursos
                       humanos.
                                                                                                                                       
     11.000.0000     Trabalho                                                     16.000,00                                   16.000,00
     11.334.0000      Fomento ao Trabalho                                         16.000,00                                   16.000,00
     11.334.0169       Levar  informacoes  ao  trabalhador  que                   16.000,00                                   16.000,00
                       esta  desepregado  garatindo informacoes
                       necessarias   para   que  este  volte ao
                       mercado de trabalho mais capacitado.
                                                                                                                                       
     12.000.0000     Educacao                                                    671.835,00         42.297.607,00         42.969.442,00
     12.122.0000      Administracao Geral                                        671.810,00          3.766.100,00          4.437.910,00
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     12.122.0005       Tendo  por finalidade prestar um servico                      500,00          3.766.100,00          3.766.600,00
                       moderno,  eficiente  e  eficaz  na  area
                       educacional  do Municipio. Para execucao
                       de  suas  atividades  e necessario que a
                       Secretaria    seja    provida   de   uma
                       infraestrutura   tecnica  administrativa
                       moderna  capaz  de  levar  adiante  suas
                       demandas.
     12.122.0174       Transformar  Sant'Ana  do  Livramento em                  423.810,00                                  423.810,00
                       Polo  Regional Universitario, diminuindo
                       o    exodo    estudantil    e   atraindo
                       estudantes da regiao.
     12.122.0176       Disponibilizar  a informatica aos alunos                  247.500,00                                  247.500,00
                       das escolas da rede publica municipal.
     12.361.0000      Ensino Fundamental                                              15,00         19.145.468,00         19.145.483,00
     12.361.0005       Tendo  por finalidade prestar um servico                       10,00            249.990,00            250.000,00
                       moderno,  eficiente  e  eficaz  na  area
                       educacional  do Municipio. Para execucao
                       de  suas  atividades  e necessario que a
                       Secretaria    seja    provida   de   uma
                       infraestrutura   tecnica  administrativa
                       moderna  capaz  de  levar  adiante  suas
                       demandas.
     12.361.0173       Melhorar   a  qualidade   de  ensino nas                        5,00         18.895.478,00         18.895.483,00
                       escolas  publicas municipais e valorizar
                       os profissionais da educacao.
     12.362.0000      Ensino Medio                                                                   1.298.359,00          1.298.359,00
     12.362.0173       Melhorar   a  qualidade   de  ensino nas                                      1.298.359,00          1.298.359,00
                       escolas  publicas municipais e valorizar
                       os profissionais da educacao.
     12.365.0000      Educacao Infantil                                               10,00         18.087.680,00         18.087.690,00
     12.365.0005       Tendo  por finalidade prestar um servico                       10,00            249.990,00            250.000,00
                       moderno,  eficiente  e  eficaz  na  area
                       educacional  do Municipio. Para execucao
                       de  suas  atividades  e necessario que a
                       Secretaria    seja    provida   de   uma
                       infraestrutura   tecnica  administrativa
                       moderna  capaz  de  levar  adiante  suas
                       demandas.
     12.365.0173       Melhorar   a  qualidade   de  ensino nas                                     17.837.690,00         17.837.690,00
                       escolas  publicas municipais e valorizar
                       os profissionais da educacao.
                                                                                                                                       
     13.000.0000     Cultura                                                      52.000,00                                   52.000,00
     13.391.0000      Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo                     3.000,00                                    3.000,00
     13.391.0170       Incentivar     as    varias    formas de                    3.000,00                                    3.000,00
                       manifestacao  cultural e esportiva, alem
                       da  preservacao  do patrimonio historico
                       e cultural.
     13.392.0000      Difusao Cultural                                            49.000,00                                   49.000,00
     13.392.0013       Manter    a  secretaria   em   condicoes                    3.000,00                                    3.000,00
                       adequadas    para    a  realizacao   das
                       atividades  com  qualidade,  agilidade e
                       eficacia.
     13.392.0170       Incentivar     as    varias    formas de                   16.000,00                                   16.000,00
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                       manifestacao  cultural e esportiva, alem
                       da  preservacao  do patrimonio historico
                       e cultural.
     13.392.0171       Tem   por  objetivo  realizar  acoes que                   30.000,00                                   30.000,00
                       incentivem  a  populacao  mais carente a
                       pratica  de  esportes  e, a traves disto
                       elevar seu nivel cultural e social.
                                                                                                                                       
     15.000.0000     Urbanismo                                                 4.584.000,00         12.950.000,00         17.534.000,00
     15.451.0000      Infra-Estrutura Urbana                                      33.000,00         12.950.000,00         12.983.000,00
     15.451.0164       Tem  por  objetivo realizar a construcao                   25.000,00         10.700.000,00         10.725.000,00
                       de  casas  populares para as familias de
                       baixa  renda,  proporcionando uma melhor
                       qualidade  de  vida para estas, bem como
                       mehorar    a   infraestrutura    urbana,
                       evitando a formacao de favelas.
     15.451.0165       Legalizar    e  urbanizar   areas   para                    5.000,00          2.250.000,00          2.255.000,00
                       construcao   de   habitacoes  populares,
                       realizar  abertura de ruas e servicos de
                       terraplanagem    para    beneficio    de
                       familias   e  individuos   que  vivem em
                       situacao  irregular ou de risco buscando
                       recursos da Uniao e Estado.
     15.451.0167       Regularizar  a  situacao  de familias ou                    3.000,00                                    3.000,00
                       individuos   que   residem  em  areas da
                       Prefeitura  ou  de  terceiros atraves do
                       cadastramento,  analise socio-economica,
                       urbanizacao  da area e concessao de CDRU
                       - Concessao de Direito Real de Uso.
     15.452.0000      Servicos Urbanos                                         4.551.000,00                                4.551.000,00
     15.452.0139       Manter   a  qualidade   e  eficiencia na                4.551.000,00                                4.551.000,00
                       coleta  e  do destino final dos residuos
                       solidos.    Realizar   acoes   visando a
                       coleta  seletiva  do Lixo. Monitoramento
                       do  aterro  e  da  area  de  transbordo.
                       Construcao  de  Usina  de  Reciclagem de
                       lixo.  Promover  melhoria no atendimento
                       dos servicos prestados.
                                                                                                                                       
     16.000.0000     Habitacao                                                    50.000,00                                   50.000,00
     16.482.0000      Habitacao Urbana                                            50.000,00                                   50.000,00
     16.482.0166       Tem  por  objetivo  prestar  Assistencia                   50.000,00                                   50.000,00
                       Tecnica  as  familias de baixa renda, de
                       ate    tres   salarios   miinimos,   com
                       projetos  tecnicos para regularizacao de
                       obras.
                                                                                                                                       
     17.000.0000     Saneamento                                                7.892.000,00                                7.892.000,00
     17.512.0000      Saneamento Basico Urbano                                 7.892.000,00                                7.892.000,00
     17.512.0034       Tem  por  objetivo  prestar  servicos de                5.322.000,00                                5.322.000,00
                       Captacao,   Distribuicao  e  Controle da
                       producao de Agua no Municipio.
     17.512.0035       Tem  por  objetivo  realizar  atividades                1.125.000,00                                1.125.000,00
                       que  visem  a manutencao dos servicos de
                       coleta    e  tratamento   do   esgoto no
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                       Municipio.
     17.512.0101       Tem  por  objetivo ampliar, modernizar e                1.345.000,00                                1.345.000,00
                       aperfeicoar  o sistema de agua existente
                       no Municipio.
     17.512.0102       Tem  por  objetivo  realizar  atividades                  100.000,00                                  100.000,00
                       que  visem  a  manutencao, ampliacao dos
                       servicos   de   coleta  e  tratamento do
                       esgoto no Municipio.
                                                                                                                                       
     18.000.0000     Gestao Ambiental                                             64.000,00                                   64.000,00
     18.541.0000      Preservacao e Conservacao Ambiental                         64.000,00                                   64.000,00
     18.541.0158       Tem  por  objetivo  criar  e  manter uma                   64.000,00                                   64.000,00
                       equipe   multidiciplinar   que  atenda e
                       oriente    a   comunidade    para    uma
                       integracao    com    o   Meio   Ambiente
                       salientando       a    sustentabilidade,
                       adequacao  ambiental de empreendimentos,
                       aplicacao  de  ciencias  da  conservacao
                       ambiental  e educacao ambiental.Com isso
                       orientar   e  adequar   a  comunidade em
                       geral   para   a  preservacao   do  Meio
                       Ambiente       enfatizando      aspectos
                       empresariais e sociais.
                                                                                                                                       
     20.000.0000     Agricultura                                                 827.650,00                                  827.650,00
     20.601.0000      Promocao da Producao Vegetal                               411.400,00                                  411.400,00
     20.601.0143       Estimular    e  viabilizar   a  producao                  189.000,00                                  189.000,00
                       primaria    das    pequenas    e  medias
                       propriedades    rurais,    objetivando o
                       aumento   da   producao  da  renda  e do
                       desenvolvimento    socio-economico   dos
                       produtores e do municipio.
     20.601.0148       Tem   por  objetivo  realizar  acoes que                   86.000,00                                   86.000,00
                       visem   o  melhoramento   genetico   dos
                       rebanhos   dos  pecuaristas  familiares,
                       agregando  valor a sua producao, alem de
                       fomentar   a  comercializacao  da  carne
                       Ovina, Bovina e o Leite produzido.
     20.601.0149       Tem  por  objetivo  o  Municipio  ter um                   66.500,00                                   66.500,00
                       local  capaz  de atender a demanda que a
                       capacitacao  de  produtores  rurais  vai
                       trazer;    propiciar   a  realizacao  de
                       cursos,  palestras e demais praticas que
                       possibilitem    o  desenvolvimento   e a
                       modernizacao de produtores rurais.
     20.601.0150       Tem   por  objetivo  fomentar  a  cadeia                   17.800,00                                   17.800,00
                       produtiva  do mel, atraves da realizacao
                       de  projetos  que  venham  a  organizar,
                       aumentar  a  renda do produtor, realizar
                       acoes  de  integracao  deste  com o meio
                       ambiente.
     20.601.0151       Promover    e   divulgar    a   producao                   14.100,00                                   14.100,00
                       agricola,  viabilizar  a comercializacao
                       de    pequenos   e  medios   produtores,
                       aumentar  a  renda  familiar, diminuir a
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                       dependencia de produtores.
     20.601.0152       Melhorar    a   renda    dos    pequenos                   10.000,00                                   10.000,00
                       produtores     rurais,     atraves    da
                       exploracao        da       piscicultura,
                       repovoamento    dos    rios,   arroios e
                       acudes,  bem  como  a producao de peixes
                       para   abastecimento   dos   refeitorios
                       municipais.Incentivar  a  exploracao  da
                       piscicultura    como    alternativa   de
                       incremento   na   renda   familiar   dos
                       pequenos    produtores,   em   funcao da
                       capacidade   de   consumo   existente no
                       mercado local.
     20.601.0155       Tem  por  objetivo fomentar a pratica ao                   28.000,00                                   28.000,00
                       cultivo         de         fruticultura,
                       vitinivicultura   e  olivicultura,  como
                       fonte   de   economica   de   producao e
                       sustentabilidade   para  as  familias de
                       pequenos e medios produtores rurais.
     20.602.0000      Promocao da Producao Animal                                 40.000,00                                   40.000,00
     20.602.0152       Melhorar    a   renda    dos    pequenos                   15.000,00                                   15.000,00
                       produtores     rurais,     atraves    da
                       exploracao        da       piscicultura,
                       repovoamento    dos    rios,   arroios e
                       acudes,  bem  como  a producao de peixes
                       para   abastecimento   dos   refeitorios
                       municipais.Incentivar  a  exploracao  da
                       piscicultura    como    alternativa   de
                       incremento   na   renda   familiar   dos
                       pequenos    produtores,   em   funcao da
                       capacidade   de   consumo   existente no
                       mercado local.
     20.602.0153       Este    projeto    propoe-se   a  apoiar                    5.000,00                                    5.000,00
                       possibilitar    o   fortalecimento   dos
                       diversos  segmentos produtivos da cadeia
                       agroindustrial   do   leite,   em  bases
                       competitivas, integradas e modernas.
     20.602.0154       Priorizar   a  ovinocultura,  atuando na                   20.000,00                                   20.000,00
                       area  de  fomento e assistencia tecnica;
                       assim  como  a  aquisicao  de  animais e
                       equipamentos        para        montar a
                       infraestrutura  do centro de treinamento
                       do   pequeno   produtor   rural   para a
                       capacitacao  e  orientacao  em ovinos de
                       carne  e  la. Incentivar o artezanato em
                       la  para  que  possa  ser  uma  fonte de
                       renda    nas    comunidades    rurais do
                       municipio.
     20.604.0000      Defesa Sanitaria Animal                                    278.250,00                                  278.250,00
     20.604.0142       Inclusao  das  Agroindustrias  locais no                   79.250,00                                   79.250,00
                       cenario   nacional  atraves  do  Sistema
                       Unificado    de    Atencao   a  Sanidade
                       Agropecuaria,  com  vistas  a geracao de
                       emprego e renda.
     20.604.0143       Estimular    e  viabilizar   a  producao                   22.000,00                                   22.000,00
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                       primaria    das    pequenas    e  medias
                       propriedades    rurais,    objetivando o
                       aumento   da   producao  da  renda  e do
                       desenvolvimento    socio-economico   dos
                       produtores e do municipio.
     20.604.0144       Tem   por  objetivo  o  aprimoramento da                   33.000,00                                   33.000,00
                       producao   agropecuaria,  manutencao  do
                       homem   no  campo  evitando  com  isso o
                       exodo  rural  e  gerando emprego e renda
                       para  o  meio rural, utilizando modernas
                       tecnicas.
     20.604.0145       Melhorar    a   qualidade   de   vida do                   21.000,00                                   21.000,00
                       produtor    rural    que    sobrevive da
                       Agricultura Familiar.
     20.604.0146       Tem  por  objetivo desenvolver acoes que                  107.000,00                                  107.000,00
                       evitem  a  falta  de agua no meio rural,
                       atraves   da  execucao  de  projetos que
                       venham  auxiliar  a  producao  rural e o
                       consum o humano.
     20.604.0147       Atraves   da  agroindustrializacao  sera                   15.000,00                                   15.000,00
                       promovido    o  desenvolvimento   local,
                       gerando   emprego  e   renda,  diretos e
                       indiretos,    incrementando   o  Produto
                       Interno Bruto Municipal.
     20.604.0149       Tem  por  objetivo  o  Municipio  ter um                    1.000,00                                    1.000,00
                       local  capaz  de atender a demanda que a
                       capacitacao  de  produtores  rurais  vai
                       trazer;    propiciar   a  realizacao  de
                       cursos,  palestras e demais praticas que
                       possibilitem    o  desenvolvimento   e a
                       modernizacao de produtores rurais.
     20.606.0000      Extensao Rural                                              74.000,00                                   74.000,00
     20.606.0131       Tem  por  objetivo oferecer espacos para                   10.000,00                                   10.000,00
                       amostragem     e   comercializacao    da
                       producao   de   familias   de   pequenos
                       produtores da agricultura familiar.
     20.606.0149       Tem  por  objetivo  o  Municipio  ter um                   63.000,00                                   63.000,00
                       local  capaz  de atender a demanda que a
                       capacitacao  de  produtores  rurais  vai
                       trazer;    propiciar   a  realizacao  de
                       cursos,  palestras e demais praticas que
                       possibilitem    o  desenvolvimento   e a
                       modernizacao de produtores rurais.
     20.606.0156       A     proposta     de    investimento na                    1.000,00                                    1.000,00
                       recuperacao   das   estradas   rurais do
                       municipio    e   imprencidivel    para o
                       desenvolvimento  sustentavel  da  regiao
                       garantindo    assim,    o   retorno   de
                       investimento   publicos  na  capacitacao
                       dos   produtores   rurais.  Para  melhor
                       desempenho    dessas   atividades   sera
                       necessario      adquirir     maquinarios
                       suficientes   para   composicao  de  uma
                       patrulha  macanizada  que  venha atender
                       as   necessidades   na  recuperacao  das
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                       estradas vivinais.
     20.813.0000      Lazer                                                       24.000,00                                   24.000,00
     20.813.0149       Tem  por  objetivo  o  Municipio  ter um                   24.000,00                                   24.000,00
                       local  capaz  de atender a demanda que a
                       capacitacao  de  produtores  rurais  vai
                       trazer;    propiciar   a  realizacao  de
                       cursos,  palestras e demais praticas que
                       possibilitem    o  desenvolvimento   e a
                       modernizacao de produtores rurais.
                                                                                                                                       
     22.000.0000     Industria                                                    10.000,00                                   10.000,00
     22.661.0000      Promocao Industrial                                         10.000,00                                   10.000,00
     22.661.0130       MODERNIZACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL                        10.000,00                                   10.000,00
                                                                                                                                       
     23.000.0000     Comercio e Servicos                                         246.000,00                                  246.000,00
     23.694.0000      Servicos Financeiros                                         5.000,00                                    5.000,00
     23.694.0168       Oferecer       uma      politica      de                    5.000,00                                    5.000,00
                       desenvolvimento  social  dando condicoes
                       de   autosustentabilidade  economica  de
                       grupos  de  baixa renda, constituindo-se
                       assim   em   importante   instrumento de
                       superacao da pobreza.
     23.695.0000      Turismo                                                    241.000,00                                  241.000,00
     23.695.0129       Realizar  acoes  a  serem  executadas em                  241.000,00                                  241.000,00
                       eventos     de     natureza    cultural,
                       artistica,  etc.,  voltadas  ao  turista
                       para  que  este  permaneca mais tempo na
                       Cidade.
                                                                                                                                       
     24.000.0000     Comunicacoes                                                 23.000,00                                   23.000,00
     24.722.0000      Telecomunicacoes                                            23.000,00                                   23.000,00
     24.722.0003       Manter   em   funcionamento,   de  forma                   12.000,00                                   12.000,00
                       eficiente   e  eficaz,   os  servicos da
                       Secretaria.   Adquirir  equipamentos  de
                       informatica,    moveis,    maquinas   de
                       escrever  e  calcular,  aparelhos  de ar
                       condicionado,       etc.      Proceder a
                       qualificacao  dos  servidores.  Reformar
                       as instalacoes da Secretaria.
     24.722.0107       Disponibilizar  a informatica livre para                   11.000,00                                   11.000,00
                       toda  a  comunidade,  implantacao  de um
                       Governo   Eletronico  que  assegure  uma
                       gestao organizada e informatizada.
                                                                                                                                       
     25.000.0000     Energia                                                     886.000,00                                  886.000,00
     25.452.0000      Servicos Urbanos                                               500,00                                      500,00
     25.452.0010       Agilizar    os    servicos   executados.                      500,00                                      500,00
                       Proporcionar   melhores   condicoes   de
                       trabalho.    Melhoria   e  ampliacao  do
                       espaco  fisico  da  Secretaria. Adquirir
                       maquinas,      equipamentos,     moveis,
                       utensilios     e   veiculos    visando a
                       melhoria  do ambiente e das condicoes de
                       trabalho.
     25.752.0000      Energia Eletrica                                           885.500,00                                  885.500,00
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     25.752.0140       Proporcionar     seguranca    e   melhor                  885.500,00                                  885.500,00
                       qualidade  de vida a populacao, melhorar
                       a   qualidade   dos  servicos  prestados
                       atraves  de uma eficiente iluminacao nos
                       bairos e pracas da cidade.
                                                                                                                                       
     26.000.0000     Transporte                                                2.310.767,98            172.610,80          2.483.378,78
     26.782.0000      Transporte Rodoviario                                    2.310.767,98            172.610,80          2.483.378,78
     26.782.0110       As  vias  publicas  encontram-se  em mau                2.273.267,98            172.610,80          2.445.878,78
                       estado   de  trafegabilidade  nas  zonas
                       urbanas    e   rurais.    A  Construcao,
                       Ampliacao    e   Conservacao   de   vias
                       publicas    se   faz   necessario   para
                       facilitar  a trafegabilidade, escoamento
                       da producao, etc.
     26.782.0172       Oferecer   maior  seguranca  no  uso das                   37.500,00                                   37.500,00
                       vias   pulbica  e,  proporcionar  melhor
                       qualidade de vida a comunidade em geral.
                                                                                                                                       
     27.000.0000     Desporto e Lazer                                             35.000,00                                   35.000,00
     27.813.0000      Lazer                                                       35.000,00                                   35.000,00
     27.813.0141       Embelezar  a cidade. Proporcionar locais                   35.000,00                                   35.000,00
                       de    lazer    a  populacao.Melhoria  do
                       aspecto     fisico,    recuperando    os
                       sanitarios  existentes,  os passeios e a
                       iluminacao,   dando   mais   colorido as
                       pracas,   tornando-as   um   lugar  mais
                       atrativo e seguro. Ajardinar as pracas.
                                                                                                                                       
     28.000.0000     Encargos Especiais                                        8.068.000,00                                8.068.000,00
     28.272.0000      Previdencia do Regime Estatutario                           52.000,00                                   52.000,00
     28.843.0000      Servico da Divida Interna                                2.550.000,00                                2.550.000,00
     28.846.0000      Outros Encargos Especiais                                5.466.000,00                                5.466.000,00
     28.846.0021       Manter  e  melhorar os servico prestados                  346.000,00                                  346.000,00
                       aos   seguardos   com  mais  agilidade e
                       qualidade.
     28.846.9999       Reservar   uma   verba  para  atender os                2.755.000,00                                2.755.000,00
                       riscos  fiscais  havidos  no  exercicio,
                       bem   como  atender  calamidade  publica
                       decretada no Municipio
                                                                                                                                       
                           Total ................                            109.807.721,72         86.470.278,28        196.278.000,00


