Prefeitura Municipal de Rebouças
Rua José Afonso Vieira Lopes. 96 - Fone (42) 3457 1299 CEP 84.550-000
CNPJ – 77.774.859/0001-82 - Rebouças - Paraná
email: contabil@p-reboucas.pr.gov.br

LEI Nº 1.735/2013

SÚMULA: Dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do
Município de Rebouças para o período de 2014 a 2017.
A Câmara Municipal de Rebouças, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual de Governo do Município de Rebouças
para o quadriênio 2014/2017 em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 165 da Constituição
Federal na forma dos anexos integrantes desta lei.
Art. 2º - O Plano Plurianual de Governo foi elaborado observando as seguintes
diretrizes para a ação do governo municipal:
I - direcionar as ações de coordenação, apoio administrativo, gestão financeira e
administração de receitas para cumprimento das disposições constantes da legislação vigente e em
especial das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;
II - assegurar a população do Município uma atuação objetiva na resolução de
problemas sociais, buscando proporcionar a todos uma vida digna;
III - garantir e incentivar o acesso da população a programas de habitação popular de
modo a materializar a casa própria e proporcionar à todos a infra-estrutura, obras e serviços
públicos necessários para uma boa qualidade de vida;
IV - integrar os programas municipais com os dos Governos Estadual e Federal;
V - garantir educação de boa qualidade, atuando prioritariamente no ensino público
fundamental e educação infantil e suplementarmente no apoio ao ensino de nível médio, superior e
supletivo;
VI - proporcionar apoio ao produtor rural do Município buscando melhorar as suas
condições de vida e combater o êxodo rural;
VII - criar condições para o desenvolvimento sócio-econômico do Município
buscando o aumento do nível de emprego e melhorar a distribuição de renda;
VIII - manter a rede de estradas municipais em boas condições de uso para garantir o
atendimento das necessidades de escoamento da produção e locomoção da população;
IX - garantir uma boa qualidade de vida aos habitantes do Município através da
realização das obras de infra-estrutura e da oferta de serviços públicos eficientes;
X - buscar o cumprimento do mandamento constitucional de ofertar saúde de
qualidade que é direito de todos;
1

Prefeitura Municipal de Rebouças
Rua José Afonso Vieira Lopes. 96 - Fone (42) 3457 1299 CEP 84.550-000
CNPJ – 77.774.859/0001-82 - Rebouças - Paraná
email: contabil@p-reboucas.pr.gov.br

Art. 3º - Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são
estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis
orçamentárias e em seus créditos adicionais.
Art. 4º - As codificações dos programas e ações deste Plano serão observadas nas leis
de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que as modifiquem.
Art. 5º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei ou a inclusão de
novos programas serão propostas pelo Poder Executivo através de projeto de lei específico, que
conterá no mínimo:
I - no caso de inclusão de programa, um diagnóstico sobre a situação atual do
problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o
programa proposto;
II - no caso de alteração ou exclusão do programa, exposição das razões que
motivaram a proposta.
Art. 6º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas
quando envolver recursos orçamentários poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou
de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor estabelecido para a execução
do respectivo programa.
Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a através de decreto, introduzir
modificações no Plano Plurianual no que diz respeito aos objetivos, ações e as metas programadas
para o período, nos casos de:
I - adequação da programação física e financeira do Plano Plurianual a alterações
constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de cada exercício e
também às decorrentes de leis autorizatórias de créditos adicionais especiais aprovadas no decorrer
do período;
II - alteração de indicadores de programas;
III - inclusão, exclusão ou alteração de ações e metas respectivas nos casos em que
tais alterações não envolvam aumento nos recursos orçamentários;
IV - ajuste dos recursos financeiros alocados às ações para compatibilizar a
programação com as alterações decorrentes da abertura de créditos adicionais regularmente
autorizados pelo Legislativo Municipal;
Art. 8º - Na elaboração da proposta orçamentária de cada exercício e do projeto da lei
de diretrizes orçamentárias é autorizado o Executivo Municipal a proceder agregação ou
desmembramento de ações e alterações de seus códigos, títulos e produtos desde que não sejam
modificadas as finalidades delas esperadas.
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Art. 9º - A partir do exercício de 2015, o Poder Executivo Municipal enviará ao
Legislativo Municipal na ocasião da remessa do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório
de avaliação do Plano Plurianual contendo demonstrativo por programa e por ação da execução
física e financeira do exercício anterior e a acumulada no período de vigência do Plano Plurianual.
Art. 10º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Rebouças, em 26 de junho de 2013.

CLAUDEMIR DOS SANTOS HERTHEL
Prefeito Municipal
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ANEXO I
PRIORIDADES PARA A ELABORAÇÃO DO PPA – PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
POR ÁREA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL
01 – LEGISLATIVO
2014

2015

2016

2017

TOTAL

Reforma/adaptação da
25.200,00
29.600,00
33.200,00
39.200,00
127.200,00
Sede do Legislativo
Municipal
Reformas e adaptações no prédio da Câmara Municipal e aquisições de móveis e equipamentos necessários
ao seu funcionamento
Manutenção Atividades do
Legislativo Municipal

1.358.300,00 1.488.500,00

1.591.500,00 1.699.600,00

6.137.900,00

Desenvolver as atividades necessárias para administração e manutenção do Legislativo Municipal e a
realização de sessões legislativas ordinárias e extraordinárias regularmente convocadas e o desempenho de
outras atribuições de sua competência.
Recursos para Pagamentos
40.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
55.000,00
de Sentenças Judiciais
Destinar recurso orçamentário com o objetivo de efetuar o pagamento, se necessário de Sentenças Judiciais
desfavoráveis a Câmara Municipal.
02 – GOVERNO MUNICIPAL
Manutenção do Gabinete
420.000,00
457.800,00
499.002,00
543.912,19 1.920.714,19
do Prefeito
Manter as atividades de coordenação e administração superior da adm. Municipal
Manutenção da Assessoria
51.600,00
56.244,00
61.305,96
66.823,50
235.973,46
de Gabinete
Manter as ações relacionadas ao atendimento à comunidade, bem como o assessoramento direto ao Prefeito,
objetivando a execução do plano de governo.
72.000,00
78.480,00
85.543,20
93.242,10
329.265,30
Manutenção da Assessoria
Jurídica
Manutenção das atividades relacionadas com a orientação e preparação de processos administrativos e
judiciais, prestando assessoramento jurídico o Prefeito e demais órgãos da administração e representação
judicial e extrajudicial do município, realização de estudos, pareceres e prestação de serviços de apoio e
orientação.
Manutenção da Assessoria
140.000,00
152.600,00
166.334,00 181.304,07
640.238,07
de Controle Interno
Desenvolver atividades de controle interno do poder executivo municipal, visando controlar aplicação dos
recursos públicos.
Manutenção da Assessoria
36.400,00
39.676,00
43.246,84
47.139,06
166.461,90
de Imprensa
Manter as ações de assessoria de imprensa, levando à população as informações do Executivo Municipal,
buscando transparência das ações, objetivando a execução do plano de governo.
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Manutenção da Ouvidoria 48.600,00
52.974,00
57.741,66
62.938,41
222.254,07
Geral
Desenvolver ações que tragam a população para mais perto da administração, objetivando a execução do
plano de governo.
03 – ADMINISTRAÇÃO
Manutenção do Depto. de
597.500,00
651.275,00
709.889,75
773.779,82 2.732.444,57
Administração e Finanças
Realizar ações administrativas de modo a apoiar o Governo Municipal, Secretarias e Departamentos na
execução do Plano de Governo, possibilitando acesso e atendimento de boa qualidade aos cidadãos.
Manutenção da Junta de 58.000,00
63.220,00
68.909,80
75.111,69
265.241,49
Serviço Militar
Manter as atividades relacionadas as ações de desenvolvimento da Junta de Serviço Militar do Município.
Fundo de Manutenção do 61.000,00
66.490,00
72.474,10
78.996,77
278.960,87
Bombeiro Comunitário –
FUMBOC
Desenvolver ações relacionadas ao Fundo de Manutenção do Bombeiro Comunitário - FUMBOC
Manutenção do
64.500,00
70.305,00
76.632,45
83.529,37
294.966,82
Departamento de Recursos
Humanos
Manter as Atividades do Departamento, promover a realização de Concurso Público e realizar treinamentos e
capacitação de servidores, bem como desenvolver todas as atividades de acordo com a legislação.
Encargos com Inativos e 85.000,00
92.650,00
100.988,50
110.077,47
Pensionistas
Manter os benefícios concedidos aos servidores inativos e pensionistas do Município.

388.715,97

Manutenção do
97.200,00
105.948,00
115.483,32
125.876,83 444.508,15
Departamento de Material
e Compras
Manter as atividades do departamento bem como todas as atividades administrativas do processo de compra,
guarda e distribuição de materiais.
Manutenção do
81.500,00
88.835,00
96.830,15
105.544,87 372.710,02
Departamento de
Patrimônio
Desenvolver atividades inerentes ao departamento, bem como controlar e registrar todas as informações
relacionadas aos bens móveis e imóveis do Município.
Manutenção do
449.000,00
489.410,00
533.456,90
581.468,03 2.053.334,93
Departamento de
Contabilidade
Desenvolver atividades inerentes ao departamento, bem como contribuir para o equilíbrio das finanças
municipais de acordo com a efetivação da LOA, LDO e PPA.
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Manutenção do
320.000,00
348.800,00
380.192,00
414.409,28 1.463.401,28
Departamento de
Tributação e Fiscalização
Desenvolver as atividades inerentes ao departamento, aperfeiçoar e manter o processo de arrecadação e
fiscalização.
04 – AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE
Manutenção do
631.000,00
687.790,00
749.691,10
817.163,31
Departamento de
Agricultura
Desenvolver as atividades inerentes ao departamento de agricultura.
Incentivar o aumento a produção agropecuária, através de assistência técnica de qualidade.
Implementar e manter centro de zoonoses.

2.885.644,41

Manutenção do programa
de inseminação artificial –
PIA
Manter as atividades do PIA.

27.195,61

96.035,71

Apoio a realização de
5.000,00
5.450,00
5.940,50
festas tradicionais
Destinação de recursos para apoio e incentivo as festas tradicionais.

6.475,15

22.865,65

Apoio a agricultura e
30.000,00
32.700,00
pecuária familiar
Desenvolver ações de apoio à agricultura e pecuária familiar.

38.850,87

137.193,87

21.000,00

22.890,00

24.950,10

35.643,00

Patrulha agrícola
149.000,00
162.410,00
177.026,90
192.959,32 681.396,22
mecanizada
Manter as atividades da patrulha agrícola mecanizada bem como adquirir novos equipamentos.
Manutenção do depto. de
20.000,00
meio ambiente
Manter as atividades do departamento.

21.800,00

23.762,00

25.900,58

91.462,58

Ações de apoio as áreas de 70.000,00
76.300,00
83.167,00
90.652,03
320.119,03
faxinais
Desenvolver as ações para manutenção dos criadouros comunitários e áreas de faxinais existentes.
Manutenção do Fundo 2.000,00
Municipal
de
Meio
Ambiente
Manter as ações do FMMA.

2.180,00

2.376,20

2.590,06

9.146,26

Manutenção do FMDR
2.000,00
2.180,00
2.376,20
2.590,06
9.146,26
Medidas de apoio ao desenvolvimento rural.
Incentivo a produção de hortifrutigranjeiros, cereais e outros, bem como, na comercialização na Agricultura
Ecológica e convencional como alternativa econômica das propriedades, e ainda a produção do leite.
Incentivo a agricultura orgânica e alternativa.
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Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.
Recursos destinados ao desenvolvimento de técnicas e programas destinados ao aumento e incentivo a
produção de leite;
Recursos para reformas no secador comunitário de Barra dos Andrades.
Manutenção do dpto. de 10.000,00
10.900,00
indústria e comercio
Manutenção do Departamento de Indústria e Comércio.

11.881,00

12.950,30

45.731,30

Apoio a indústria e 10.000,00
10.900,00
11.881,00
12.950,30
45.731,30
comércio
Apoiar e incentivar a indústria e comércio já instalados e que irão se instalar em nosso Município.
Recursos para construção de um prédio onde possam ser desenvolvidos/instalados cursos técnicos
profissionalizantes nas áreas de: mecânica leve e pesada, incluindo motos e implementos agrícolas,
eletroeletrônica, eletricidade, industrial e residencial, de veículos, com os respectivos equipamentos para cada
tipo de curso.
05 – EDUCAÇÃO
Ampliação Rede Física 233.000,00
Ensino Fund,
e Educ
Infantil

253.970,00

276.827,30

301.741,77

1.065.539,07

Construção, ampliação e reformas nas Escolas Municipais e nos Centros Municipais de Educação Infantil,
inclusive quadras poliesportiva nas escolas.
Recursos para reformas e melhorias, construção de pavimentação com pedras irregulares em frente a Escola
em Faxinal dos Marmeleiros.
Laboratório
de 17.600,00
19.184,00
20.910,56
2.2792,51
Informática em Escolas
Recursos para instalação e manutenção dos computadores nas Escolas;
Recursos para adquirir equipamentos e mobiliários para os laboratórios de informática.

80.487,07

Manutenção do Ensino 1.398.698,44 1.620.501,30 1.766.346,42 1.925.317,59 6.710.863,75
Fundamental
- Manter o ensino fundamental e melhorar a sua qualidade, garantindo acesso e incentivando a
permanência na escola da população de faixa etária escolar, através de:
Aquisição de material didático, pedagógico e de consumo para as escolas da rede municipal;
Recursos para realização de estudos, levantamentos e pesquisas, visando o aprimoramento da qualidade de
ensino e aprendizagem;
Manutenção da rede física de ensino; da educação infantil e ensino fundamental;
Aquisição de equipamentos e mobiliários para as escolas da rede municipal e Secretaria Municipal de
Educação;
Aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Educação;
Contratação de Técnicos: Pedagogos, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Psicopedagogos para a Secretaria
Municipal de Educação;
Convênios com Entidades Governamentais e não governamentais para desenvolver Programas e Projetos
Educacionais;
Recursos para desenvolver Programas, Projetos Educacionais e Sócios educacionais;
Recursos para a implantação e aquisição de brinquedotecas;
Recursos para implantação de cursos de Língua Estrangeira Moderna (LEM): Inglês e Espanhol;
Recursos para o desenvolvimento da Saúde do educando e do educador;
Recursos para implantação da Educação Ambiental na Rede Municipal de Educação;
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Recursos para a implantação gradativa de Educação Integral no Município;
Recursos para a contratação de guardas - vigias nas escolas municipais, Centros Municipais e Educação
Infantil e bibliotecas;
Aquisição de material de consumo e equipamentos para manutenção da Secretaria Municipal de Educação;
Aquisição de câmeras de monitoramento e sistema de alarmes nas escolas do município;
Recursos ao Ensino Fundamental de nove anos, para compra de mobiliários, capacitação dos profissionais,
contratação de funcionários, compra de materiais pedagógicos e didáticos;
Melhoria nos padrões de energia elétrica nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil;
Recursos para Programas de apoio a erradicação do analfabetismo;
Contratação de seguro de acidentes de transito envolvendo alunos, professores e funcionários, transportados
pela frota de ônibus de propriedade da Prefeitura Municipal;
Recursos para aquisição de uniformes e mochilas escolares;
Capacitação e treinamento de Professores e demais profissionais da educação;
Recursos para construção de quadra poliesportiva na nas Escolas;
Recursos para treinamento e cursos profissionalizantes na área de educação profissional;
Recursos para aquisição de uniformes para as merendeiras da Rede Municipal de Ensino;
Recursos para manutenção das atividades do Conselho Municipal de Educação;
Recursos para construção de quadra coberta na Escola Municipal Erasmo Pilotto;
Recursos para o desenvolvimento e realização de feiras municipais do livro, incentivando a leitura;
Recursos para implantação de educação patrimonial na rede municipal de educação.
Manutenção
do 1.702.045,91 1.852.440,04 2.022.989,65 2.201.058,70 7.778.534,30
Transporte Escolar
Disponibilizar o transporte escolar de qualidade para os alunos matriculados que dele necessitam,
através de:
Manutenção e melhoria no Transporte Escolar;
Recursos para pagamento do transporte terceirizado contratado pelo Município;
Recursos para manutenção e ampliação da frota escolar.
Manutenção
da 231.157,00
251.961,13
274.637,63
299.355,02 1.057.110,78
Alimentação Escolar
Executar as ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar e se necessário complementar com
recursos próprios, através de:
Manter e ampliar a alimentação escolar, através do PNAE e com recursos próprios do município.
Recursos para a contratação de um nutricionista
Recursos para compra de equipamentos, material permanente e utensílios domésticos;
Recursos para manutenção das atividades do Conselho de Alimentação Escolar;
Manutenção do Ensino 2.608.714,24 2.843.498,52 3.099.413,39 3.378.360,59 11.929.986,74
Fund. E Educ. Infantil
FUNDEB 60%
Desenvolver as atividades relacionadas com a aplicação dos recursos relativos ao FUNDEB 60%, cumprindo
as determinações legais.
Manutenção do Ensino 1.733.476,16 1.889.489,01 2.059.543,03 2.244.901,90 7.927.410,10
Fund. E Educ. Infantil
FUNDEB 40%
Desenvolver as atividades relacionadas com a aplicação dos recursos relativos ao FUNDEB 40%, cumprindo
as determinações legais e destinação de recursos para manutenção das atividades do Conselho do FUNDEB
Construção e melhorias em 20.000,00
abrigos de passageiros
escolares

30.000,00

0,00

0,00

50.000,00
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Construir e melhorar as condições dos abrigos de passageiros escolares, buscando maior comodidade ao
aluno que necessita de transporte escolar.
Apoio a Execução do 4.004,00
4.364,36
4.757,15
5.185,30
PDDE
Executar as Ações do Programa Dinheiro Direto nas Escolas do Governo Federal.

18.310,81

Proj Apoio aos Estud 68.000,00
74.120,00
80.790,80
88.061,97
310.972,77
Universitários e do Ens
Técnico – PRAUNI
Conceder auxílio aos alunos do ensino superior e técnico/profissionalizante, apoiando no transporte escolar.
Manutenção da Educação 169.000,00
187.000,00
200.000,00
222.000,00 778.000,00
Infantil
Manter e melhorar o funcionamento das unidades municipais de educação infantil, através de:
Construções, melhorias e ampliações dos Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Pré-Escola;
Aquisição de materiais didáticos, pedagógicos e de consumo para os Centros Municipais de Educação
Infantil;
Capacitação e treinamento de professores e demais profissionais;
Recursos para compra de mobiliários para os Centros Municipais de Educação Infantil;
Recursos para aquisição de Parques Infantis para os Centros Municipais de Educação;
Recursos para a aquisição de brinquedos pedagógicos para os Centros Municipais de Educação Infantil.
Educação de Jovens e 14.600,00
15.914,00
17.346,26
18.907,43
Adultos
Desenvolver as atividades relacionadas às ações de Educação de Jovens e Adultos.

66.767,69

06 - PROMOÇÃO SOCIAL
Manutenção do Depto. de
443.000,00
395.670,00
431.280,30
470.095,53 1.740.045,83
Promoção Social
Manter as Atividades de Assistência Social, bem como atender as famílias em vulnerabilidade social através
da manutenção do departamento, bem como realizar pagamentos de vencimentos, obrigações patronais,
material de consumo, aquisição de equipamentos e material permanente, pagamento de pessoa física e
jurídica;
Apoio as Famílias em
59.000,00
44.690,00
48.712,10
53.096,19
205.498,29
Vulnerabilidade e Risco
Social
Prestar apoio às famílias em situação de risco social, mediante auxilio na reforma e melhoria de moradias,
benefícios eventuais e cesta básica e a criação de frentes de trabalho, em benefício de desempregados e
usuários de Política de Assistência Social.
Manutenção das atividades 23.000,00
44.690,00
48.712,10
53.096,19
do FMAS
Manter as atividades do Fundo Municipal de Assistência Social ;
Recursos para apoio e ampliação de novos grupos da 3ª idade na zona rural e urbana.

169.498,29

Apoio a entidades de
25.000,00
27.250,00
Assistência Social
Apoio as entidades através de subvenção social

114.328,23

29.702,50

32.375,73
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Piso Fixo de Média
78.100,00
85.129,00
92.790,61
Complexidade/CREAS
PFMCII/P. Especial
Manutenção e ampliação das ações desenvolvidas pelo CREAS

101.141,76

357.161,37

IGD/PBF/P. Básica

110.077,47

388.715,97

Piso Básico Fixo /CRAS P. 62.500,00
68.125,00
74.256,25
Básico
Manutenção e ampliação das ações desenvolvidas pelo CRAS

80.939,32

285.820,57

Piso de trânsito de Média
Complexidade P. Especial

9.647,97

34.069,82

85.000,00

7.450,00

92.650,00

8.120,50

100.988,50

8.851,35

Construção de Prédios
60.000,00
65.400,00
71.286,00
77.701,74
274.387,74
Públicos de Assistência
Social
Construir prédios públicos de assistência social;
Recursos para a construção, estruturação e manutenção do Lar dos Idosos, destinado a abrigar pessoas idosas
em situações vulneráveis que necessitam de cuidado e apoio social.
Ações da Assistência a
110.700,00
120.663,00
131.522,67
143.359,71 506.245,38
Criança e Adolescente
Manter as ações da assistência a criança e adolescente com recursos do Município e ou parceria com o
Governo Estadual e federal, através de:
Contratação de serviços a serem prestados pelo Centro de Treinamento de Adolescente Dom João Bosco.
Manutenção da Casa Lar Um Sonho a Mais
Recursos para manutenção das atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.
Manutenção do Conselho
68.000,00
74.120,00
80.790,80
88.061,98
310.972,78
Tutelar
Manter o funcionamento do Conselho tutelar segundo as disposições da LOAS e da legislação municipal
vigente.
Programa CEDCA/FIA
10.000,00
10.900,00
Desenvolver as atividades inerentes ao programa.

12.950,30

45.731,30

ProJovem Adolescente
16.100,00
17.549,00
19.128,41
20.849,97
PBVI/P. Básica
Desenvolver as atividades inerentes ao programa e repassar ao CTA por subvenção social.

73.627,38

PETI Piso Var Média
73.000,00
79.570,00
86.731,30
94.537,12
Complex PVMC / P.
Especial
Desenvolver as atividades inerentes ao programa e repassar ao CTA por subvenção social.

333.838,42

Piso Básico Variável II/P
Básica

83.743,14

18.312,00

19.960,08

11.881,00

21.756,49

23.714,57

Apoio a Manutenção dos
4.000,00
4.360,00
4.752,40
5.180,11
18.292,51
Conselhos Municipais
Apoio e manutenção as ações dos Conselhos Municipais ligados a Política de Assistência Social.
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Manutenção e
168.000,00
183.120,00
199.600,80
217.564,87 768.285,67
Desenvolvimento
Programa Vivendo Bem
Transferência de auxilio financeiro (renda) com condicionalidades as pessoas em vulnerabilidade social que
integram o Programa.
Manutenção do Fundo
3.000,00
3.270,00
3.564,30
3.885,09
13.719,39
Municipal de Habitação e
Interesse Social
Manter as atividades relacionadas com ações do Fundo Municipal de habitação e Interesse Social.
Manutenção do
3.000,00
3.270,00
3.564,30
3.885,09
Departamento de
Habitação
Manter as atividades do departamento de Habitação visando apoio administrativo.

13.719,39

07 – SAÚDE
Manutenção do Dpto. de 96.700,00
13.189,00
14.376,01
15.669,85
139.934,86
Saúde
Manutenção das atividades do departamento de saúde e manutenção das atividades do Conselho Municipal
de Saúde.
Sistema de Abastecimento 11.570,00
12.611,30
13.746,32
14.983,49
52.911,11
de Água Rural
Ampliar o sistema de abastecimento de água nas áreas rurais, objetivando atender as comunidades não
servidas pela rede de água.
Equipamentos e veículos 101.000,00
110.090,00
119.998,10
130.797,93 461.886,03
Saúde Pública
Adquirir veículos e equipamentos para o desenvolvimento das ações de saúde, inclusive na área de
odontologia e fisioterapia, para dar melhor atendimento à população.
Construção,
Ampliação, 865.519,99
501.914,47
547.086,77
596.324,58 2.510.845,81
Reforma Rede Municipal
de Saúde
Construir, ampliar e reformar as unidades de saúde;
Ampliar ou reformar a Secretaria Municipal de Saúde.
Recursos para a construção de unidades de saúde para atendimento a dependentes químicos de álcool e
tabagismo com espaço para palestras e seminários.
Recursos para implantação e viabilização de acesso a internet (com fibra ótica)na localidade de Rio Bonito.
Atividades de Atenção 3.064.886,07 4.414.646,14 4.811.964,29 5.245.041,07 17.536.537,57
Básica de Saúde
Recursos para manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS;
Manutenção da estrutura da Secretaria;
Manutenção dos programas de saúde já existentes;
Manutenção dos veículos e equipamentos necessários para os programas de saúde;
Manutenção e ampliação dos Programas de Assistência Médica, Odontológica e serviço social (saúde
coletiva);
Aquisição de medicamentos, aparelhos e peças de reposição;
Execução da política do Sistema Único de Saúde – SUS;
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Construção ou Implantação de Gabinetes Odontológicos para atendimento móvel ou nos postos de saúde do
município;
Recursos para pagamento de procedimentos constantes no PAB realizados pelo Hospital de Caridade Dona
Darcy Vargas;
Aquisição de aparelhos de som e imagem para execução de trabalhos educativos.
Locação de móveis, equipamentos e imóveis.
Ampliação do atendimento móvel de saúde no interior.
Treinamento e capacitação dos servidores e profissionais da saúde.
Manutenção do Programa de Órteses e Próteses
Campanhas de prevenção de doenças e de vacinas.
Recursos Financeiros para suplementação alimentar as crianças e gestantes desnutridas, através de recursos
próprios ou convênios estaduais e federais.
Recursos para orientação, prevenção e acompanhamento da gravidez na adolescência.
Recursos para implementação e manutenção do Programa Vida Nova, destinados ao apoio a pessoas
portadoras de câncer no Município.
82.419,70
89.837,47
97.922,85
345.794,42
Ampliação e Manutenção 75.614,40
da Farmácia Básica
Manter e Ampliar o atendimento da farmácia básica disponibilizando medicamentos a população que
necessitar dos mesmos.
Apoio a Entidades de 12.791,00
13.942,19
15.196,99
16.564,72
58.494,90
Saúde
Destinar recursos financeiros através de subvenção social as entidades que atuam na área da saúde.
Manutenção da Clínica de 20.893,54
22.773,96
24.823,62
27.057,74
95.548,86
Fisioterapia
Manter as atividades e adquirir equipamentos para melhoria na estrutura da clínica de fisioterapia.
Ações de Estratégia Saúde 803.400,00
875.706,00
da Família
Executar as Ações ESF – Estratégia Saúde da Família;

954.519,54

Manutenção do Programa 553.350,00
603.151,50
657.435,14
Agentes Comunitários de
Saúde
Melhorar e manter as ações programa Agente Comunitário de Saúde

1.040.426,30 3.674.051,84

716.604,30

2.530.540,94

Assistência Especializada 367.600,00
324.711,00
353.934,99
385.789,14
Consórcio Intermunicipal
de Saúde
Prestar assistência a população nas especialidades médicas não disponíveis no município.

1.432.035,13

Serviços de Assistência 1.231.000,00
Hospitalar e Ambulatorial

758.354,00

889.784,87

1.002.438,50 3.881.577,37

Manter e ampliar a oferta de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial a população.
Ações
de
Vigilância 57.875,00
63.083,75
68.761,29
74.949,80
Sanitária e Epidemiológica
Manter e incrementar as ações gerais de vigilância sanitária e epidemiológica;
Coleta diferenciada do hospitalar;
Recursos para aquisição de veículos e equipamentos para saúde e vigilância sanitária;

264.669,84
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Manutenção, fiscalização e ampliação do Aterro Sanitário.
Manutenção
Prog. 5.800,00
6.322,00
6.890,98
Combate Prevenção de
Doenças
Ações com os Escolares, Adolescentes, DST e Aids.
Recursos para manutenção do Programa Alcoolismo e outras drogas
Manutenção de Programas de combate e prevenção de doenças
Manutenção do Programa de Combate a dengue e outras epidemias.

7.511,17

26.524,15

8 – INFRAESTRUTURA, LOGÍSTICA E URBANISMO
Manutenção
Dpto. 289.823,17
315.907,26
344.338,91
375.329,42 1.325.398,76
Infraestrutura
Manter as atividades do departamento de infraestrutura, bem como adquirir material de consumo,
equipamentos e material permanente, pagamento pessoa física e jurídica, pessoal e encargos patronais.
Pavimentação
recap. 117.019,00
127.550,71
139.030,27
melhorias vias e espaços
urbanos
Obras de pavimentação;
Melhorar e construir calçadas e meio fio;
Manter e melhorar as vias urbanas;
Recursos para adequação dos acessos à calçadas e prédios públicos.

151.543,00

535.142,98

Construção e melhoria de 20.000,00
21.800,00
23.762,00
25.900,58
91.462,58
praças, parques e trevos de
acesso
Construir e melhorar praças, parques e trevos de acesso, visando melhorar a qualidade de vida e o aspecto
visual e dar segurança a população.
Recursos para reformas e melhorias na Praça do Cristo.
Recursos para reformas e melhorias (construção de alambrados e iluminação) na Praça dos Ferroviários
(Praça Central).
Manutenção do Dpto. de 1.389.319,99 1.557.958,79 1.698.175,08 1.851.010,84 6.496.464,70
Urbanismo
Manter as atividades do departamento, bem como pagamento de vencimentos, encargos patronais, aquisição
de material de consumo, pessoa física, pessoa jurídica e aquisição de equipamento e material permanente.
Manutenção,
ampliação, 60.000,00
65.400,00
71.286,00
77.701,74
274.387,74
construção e reforma de
prédios públicos
Manter, construir, ampliar, reformar e adequar os prédios públicos, dando melhor condição de funcionamento
a todas as unidades administrativas.
Construção
da
nova 40.000,00
0
0
0
Rodoviária Municipal
Construir a nova rodoviária municipal buscando dar melhores condições aos usuários.

40.000,00

Manutenção, Ampliação, 549.584,00
Melhoria
Sist
de
Iluminação Pública

2.513.318,53

599.046,56

652.960,75

711.727,22
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Manter e melhorar o sistema de iluminação pública
Apoio ao Desenvolvimento 944.000,00
1.028.960,00 1.121.566,40 1.222.507,38 4.317.033,78
Urbano
Manutenção da coleta de lixo;
Limpeza em vias públicas;
Manter e melhorar o sistema de drenagem urbana;
Manter e ampliar os cemitérios municipais;
Recursos para a construção de estacionamento de veículos em frente ao Cemitério Municipal;
Recursos para pavimentação das ruas do Cemitério Municipal;
Recursos para construção de cozinha e banheiros na capela mortuária de Colônia Cachoeira.
Recursos para construção de túmulos (gavetas coletivas) nos cemitérios municipais, destinadas a pessoas
carentes.
Obras Infraestrutura para 41.558,50
45.298,77
49.375,65
53.819,46
pratica de esportes
Construção de espaços destinados a práticas esportivas;
Recursos para construção de academia ao ar livre próximo a Igreja Todos os Santos;
Recursos para a Construção de academia ao ar livre próximo a Igreja Santa Clara;
Recursos para cobertura na cancha de esportes na localidade de Saltinho;
Reforma e Cobertura na Quadra Esportiva em Água Quente dos Luz;

190.052,38

Melhoria e Manutenção da 20.000,00
21.800,00
rede de água rural e
urbana
Manter e ampliar a rede de água rural e urbana

23.762,00

25.900,58

91.462,58

Aquisição
de
áreas 350.000,00
381.500,00
urbanas, suburbanas e
rurais
Manter e ampliar a rede de água rural e urbana

415.835,00

453.260,15

1.600.595,15

Ampliação, readequação, 1.139.404,19 1.241.950,57 1.353.726,12 1.475.561,47 5.210.642,35
pavimentação
e
manutenção de estradas
rurais e vicinais
Reestruturar as estradas rurais e vicinais, através de serviços de serviços de cascalhamento, patrolamento,
pavimentação, manutenção de pontes, bueiros e mata burros, bem como aquisição de material de consumo e
equipamentos e material permanente.
Manutenção do Depto. 1.314.042,39 1.475.906,21 1.608.737,76 1.753.524,17 6.152.210,53
Rodoviário
Manter as atividades do departamento rodoviário, bem como pagamento de pessoal, encargos patronais,
aquisição de material de consumo, pagamento pessoa física e jurídica, aquisição de equipamentos e material
permanente;
Construção de Pontes e 60.000,00
Bueiros
Construir pontes, bueiros e mata burros

65.400,00

71.286,00

77.701,74

274.387,74
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09 – ESPORTES, LAZER, RECREAÇÃO, TURISMO E CULTURA
Manutenção do depto. de 141.000,00
esportes
Manter o departamento de esportes;

153.690,00

167.522,10

182.599,09

644.811,19

Esporte, lazer e recreação
61.000,00
66.490,00
72.474,10
78.996,78
278.960,88
Manter o departamento de esportes;
Desenvolver a iniciativa da prática esportiva;
Apoiar as escolinhas esportivas;
Manter os espaços esportivos;
Implementar o projeto verão ativo;
Apoiar os campeonatos municipais;
Apoiar a realização de eventos estaduais e regionais;
Incentivar as equipes de alto rendimento;
Manter e melhorar as praças de lazer e recreação;
Implementar o projeto caravana da alegria;
Apoiar o grupo da melhor idade.
Recursos para viabilizar a construção de pista de caminhada ao lado do campo na localidade de Rio Bonito.
Apoio ao desenvolvimento 17.000,00
18.530,00
do Turismo
Implementar ações para o desenvolvimento do turismo

20.197,70

22.015,50

77.743,20

Ampliação e reforma de 20.000,00
21.800,00
23.762,00
25.900,58
91.462,58
prédios culturais
Ampliar e reformar os espaços culturais.
Recursos para viabilizar/construir um espaço para Casa da Cultura;
Recursos para a construção de um centro comunitário na localidade de Marmeleiro, para uso de várias
atividades como: festas casamentos, etc.
Atividades do Depto. de 44.000,00
47.960,00
cultura
Manter as atividades do departamento de cultura

52.276,40

56.981,28

201.217,68

Apoio
a
eventos
e 17.000,00
18.530,00
20.197,70
promoções culturais
Apoiar e incentivar a realização de eventos e promoções culturais.

22.015,49

77.743,19

10 – PLANEJAMENTO E PESQUISA
Manutenção do dpto. de 355.500,00
387.495,00
422.369,55
460.382,81
pesquisa
Realizar estudos e projetos visando a implantação de ações, programas e obras.

1.625.747,36

Manutenção do dpto. de 41.000,00
projetos
Manter o departamento de projetos.

187.498,28

44.690,00

48.712,10

53.096,18
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Manutenção do dpto. de 3.500,000
3.815,00
4.158,35
4.532,60
16.005,95
convênios e fiscalização
Manter o departamento de convênios e fiscalização bem como a prestação de contas das transferências
voluntárias.
88 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Amortização e encargos 850.000,00
926.500,00
1.009.885,00 1.100.774,65 3.887.159,65
da dívida interna
Assegurar o cumprimento das obrigações assumidas na amortização e encargos de sua dívida contratada.
Contribuição
para 221.000,00
240.890,00
formação PASEP
Efetivar o pagamento das contribuições para o PASEP.

262.570,10

286.201,41

1.010.661,51

Indenizações e restituições 22.000,00
diversas
Indenizações e restituições diversas.

26.138,20

28.490,64

100.608,84

138.568,10

409.324,80

23.980,00

Precatórios Judiciais
27.000,00
116.630,00
127.126,70
Assegurar o cumprimento de precatórios e sentenças judiciais.
90 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva da Contingência
58.000,00
63.220,00
68.909,80
75.111,68
Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

265.241,48

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS, EM 26 DE
JUNHO DE 2013.

CLAUDEMIR DOS SANTOS HERTHEL
Prefeito Municipal
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