
    

    

    Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:      1

    Prefeitura Municipal de Renascenca         Maio de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64                 

   

   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  

   Orgao...............:  02    EXECUTIVO MUNICIPAL                                                                                    

   Unidade Orcamentaria:  02.01 GABINETE DO PREFEITO                                                                                   

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   04.000.0000.0.000.000 Administracao                                                    55.548,21                           55.548,21

   04.122.0000.0.000.000  Administracao Geral                                             55.548,21                           55.548,21

   04.122.0002.0.000.000   Viabilizar,  coordenar  e controlar os                         55.548,21                           55.548,21

                           objetivos  e  metas  programados  pelo

                           Prefeito,    assessorar   o  Chefe  do

                           executivo nas relacoes com os diversos

                           segmentos   da   sociedade   e  na sua

                           representatividade  diante dos setores

                           e  autoridades municipais, estaduais e

                           federais.

   04.122.0002.2.002.000     Manutencao das atividades do Gabinete                        55.548,21                           55.548,21

         Manutencao  das  atividades  do  Gabinete  e  do Controle

         Interno,   no  que  concerne  a  despesas  com  pessoal e

         encargos,    diarias    e  outros;   Dar   cumprimento as

         obrigacoes  pertinentes  ao  Governo Federal e Estadual e

         de   acordo  com  a  legislacao  em  vigor;  Concessao de

         auxilio/subvencao/contribuicao  a  entidades;  Divulgacao

         das  acoes  municipais. Contribuir com a AMSOP-Associacao

         dos Municipios do Sudoeste do Parana.

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                            55.548,21                           55.548,21

                                                                                                                                       

                         Total do Orgao .........................                         55.548,21                           55.548,21



    

    

    Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:      2

    Prefeitura Municipal de Renascenca         Maio de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64                 

   

   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  

   Orgao...............:  03    SECRET.MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                                                               

   Unidade Orcamentaria:  03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                                                                          

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   04.000.0000.0.000.000 Administracao                                                   116.630,88                          116.630,88

   04.122.0000.0.000.000  Administracao Geral                                            116.630,88                          116.630,88

   04.122.0003.0.000.000   Coordenar,     repassar     recursos e                        116.630,88                          116.630,88

                           controlar  atividades executadas pelos

                           orgaos   da   administracao  indireta.

                           Modernizar  a estrutura administrativa

                           do   Executivo   Municipal.   Executar

                           atividades         de         natureza

                           administrativa,  juridica, financeira,

                           planejamento  e  de  recursos humanos.

                           Avaliar    e  proceder   ajustes   nas

                           estruturas  de pessoal face as medidas

                           estabelecidas neste plano

   04.122.0003.2.003.000     Manutencao  das atividades e servicos                       116.630,88                          116.630,88

                             administrativos

         Manutencao   das  atividades  do  departamento;  Executar

         processos  de  aquisicao,  armazenagem  e distribuicao de

         materiais;   Exercer   o  controle   e  a  conservacao do

         patrimonio    imobiliario   e  mobiliario   pertencente a

         municipalidade;  Garantir  a  execucao  e a qualidade dos

         servicos   prestados  a  sociedade;  Divulgacao  dos atos

         oficiais  do Municipio, dos atos oficiais administrativos

         e  publicidades;  Manutencao  de programas permanentes de

         treinamento,  incentivando os funcionarios a participarem

         dos   cursos   de   aperfeicoamento   e  especializacoes;

         Manutencao  do  sistema  de imagem e som de televisao por

         repetidoras  fixas  terrestres;  Realizacao  de concursos

         publicos  para  a  admissao  de  novos  funcionarios para

         suprir    as    necessidades   de   todas   as   unidades

         administrativas;  Ampliacao do sistema de imagem e som de

         televisao  por  repetidoras  fixas  terrestres;  procurar

         mecanismos  de  modernizacao e simplificacao na telefonia

         rural;   Procurar   mecanismos   para   a  modernizacao e

         desenvolvimento  da  telefonia celular; Atualizar o plano

         diretor;  Manter  Reserva  de  Contingencia  para  suprir

         eventuais  emergencias  e calamidade publica;  Atender os

         dispendios   necessarios   ao   atendimento  da  NBCT 16.

         Desenvolvimento  e  aquisicao  de  produtos,  softwares e

         treinamentos  para  INOVACAO  TECNOLOGICA. Contribuir com

         Entidades de Classes.

                                                                                                                                       

   28.000.0000.0.000.000 Encargos Especiais                                                                41.875,19          41.875,19

   28.846.0000.0.000.000  Outros Encargos Especiais                                                        41.875,19          41.875,19

   28.846.0004.0.000.000   Atender   as  despesas  relacionadas a                                          41.875,19          41.875,19

                           Operacoes Especiais

   28.846.0004.0.001.000     Encargos Especiais                                                            41.875,19          41.875,19

         Atender  as  despesas  com  Encargos Especiais; Manter as

         atividades  da  administracao  no  que se refere a honrar

         compromissos  municipais  concernentes a Acoes Judiciais,

         Precatorios     Judiciais     e   Outros;     Obtencao de

         financiamentos   e  emprestimos   para  cobrir  eventuais

         insuficiencias   de   caixa;   Atender   as  despesas com

         amortizacao  e  encargos  da  Divida  Interna Contratada;

         Atender  as  despesas  com  Encargos Especiais, tais como

         recolhimento ao PASEP, etc.



    

    

    Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:      3

    Prefeitura Municipal de Renascenca         Maio de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64                 

   

   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  

   Orgao...............:  03    SECRET.MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                                                               

   Unidade Orcamentaria:  03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                                                                          

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                           116.630,88        41.875,19         158.506,07



    

    

    Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:      4

    Prefeitura Municipal de Renascenca         Maio de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64                 

   

   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  

   Orgao...............:  03    SECRET.MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                                                               

   Unidade Orcamentaria:  03.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   04.000.0000.0.000.000 Administracao                                                     3.943,00                            3.943,00

   04.128.0000.0.000.000  Formacao de Recursos Humanos                                     3.943,00                            3.943,00

   04.128.0007.0.000.000   Executar    atividades   de   recursos                          3.943,00                            3.943,00

                           humanos.  Avaliar  e  proceder ajustes

                           nas   estruturas  de  pessoal  face as

                           medidas   estabelecidas  neste  plano.

                           Realizar concursos publicos.

   04.128.0007.2.004.000     Manutencao    das    Atividades    de                         3.943,00                            3.943,00

                             Recursos Humanos

         Atender   as   despesas   na  manutencao  dos  servidores

         administrativos   referentes   ao   pessoal   em   geral.

         Manutencao   de  programas  permanentes  de  treinamento,

         incentivando  os  servidores  a  participar  de cursos de

         aperfeicoamento    e   especializacao.    Realizacao   de

         concursos publicos.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                             3.943,00                            3.943,00



    

    

    Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:      5

    Prefeitura Municipal de Renascenca         Maio de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64                 

   

   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  

   Orgao...............:  03    SECRET.MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                                                               

   Unidade Orcamentaria:  03.03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO                                                                           

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   04.000.0000.0.000.000 Administracao                                                     7.657,80                            7.657,80

   04.121.0000.0.000.000  Planejamento e Orcamento                                         7.657,80                            7.657,80

   04.121.0008.0.000.000   Executar atividades de planejamento                             7.657,80                            7.657,80

   04.121.0008.2.005.000     Manutencao    das    atividades    de                         7.657,80                            7.657,80

                             planejamento

         Atender  as  despesas  com a manutencao das atividades da

         unidade  e  no aperfeicoamentodo sistema de planejamento,

         orcamento   e  controle   interno.  Atender  despesas com

         elaboracao  de  projetos para solicitacao de verbas junto

         a  orgaos  estaduais  e  federais.  Atender os dispendios

         necessarios ao atendimento da NBCT 16.

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                             7.657,80                            7.657,80

                                                                                                                                       

                         Total do Orgao .........................                        128.231,68        41.875,19         170.106,87



    

    

    Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:      6

    Prefeitura Municipal de Renascenca         Maio de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64                 

   

   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  

   Orgao...............:  04    SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS                                                                       

   Unidade Orcamentaria:  04.01 DEPARTAMENTO FINANCEIRO                                                                                

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   04.000.0000.0.000.000 Administracao                                                    35.080,53                           35.080,53

   04.123.0000.0.000.000  Administracao Financeira                                        35.080,53                           35.080,53

   04.123.0006.0.000.000   Modernizar   a  estrutura  fazendaria.                         35.080,53                           35.080,53

                           Modernizar     e   operacionalizar   o

                           sistema   de  tesouraria.  Obtencao de

                           emprestimos e financiamentos.

   04.123.0006.2.006.000     Manutencao    das    atividades    de                        35.080,53                           35.080,53

                             Tesouraria

         Atender  as  despesas  com  a  manutencao  das atividades

         inerentes  a  tesouraria  municipal,  pessoal e encargos,

         pagamento  de  amortizacao  e  juros  dos  financiamentos

         (Operacoes de Credito).

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                            35.080,53                           35.080,53



    

    

    Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:      7

    Prefeitura Municipal de Renascenca         Maio de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64                 

   

   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  

   Orgao...............:  04    SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS                                                                       

   Unidade Orcamentaria:  04.02 DEPARTAMENTO TRIBUTACAO E FISCALIZACAO                                                                 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   04.000.0000.0.000.000 Administracao                                                    19.922,46                           19.922,46

   04.129.0000.0.000.000  Administracao de Receitas                                       19.922,46                           19.922,46

   04.129.0009.0.000.000   Modernizar,   estruturar,   e  equipar                         19.922,46                           19.922,46

                           adequadamente,  inclusive com pessoal,

                           a   estrutura  fazendaria  no  que diz

                           respeito   as   acoes  de  tributacao,

                           cadastro e fiscalizacao

   04.129.0009.2.007.000     Manutencao    das    atividades    de                        19.922,46                           19.922,46

                             Tributacao, Cadastro e Fiscalizacao

         Atender  as  despesas  com  a manutecao das atividades da

         unidade.  Equipar  a  unidade com aquisicao de maquinas e

         equipamentos.  Revisao  e atualizacao do cadastro fiscal.

         Desenvolver,  ampliar  e  aperfeicoar  os mecanismos para

         aumentar  a  arrecadacao  de todos os tributos municipais

         previstos   na   legislacao  vigente.  Firmar  convenios,

         contratos  e  parcerias  com orgaos publicos, entidades e

         profissionais,  visando o aprimoramento dos mecanismos de

         controle   e  arrecadacao   dos  tributos.  Aperfeicoar o

         controle   de   emissao   dos   alvaras  de  construcao e

         funcionamento,  com vistoria previa do local. Processar e

         emitir  os  carnes  de  IPTU.  Ampliar  a fiscalizacao no

         Municipio,  principalmente  quanto a regularizacao fiscal

         dos     estabelecimentos     comerciais,    industriais e

         ambulantes.   Ampliar,   em  parceria  com  a  vigilancia

         sanitaria,  a  fiscalizacao de estabelecimento comerciais

         e  principalmente  o comercio ambulante que comercializam

         produtos pereciveis.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                            19.922,46                           19.922,46



    

    

    Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:      8

    Prefeitura Municipal de Renascenca         Maio de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64                 

   

   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  

   Orgao...............:  04    SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS                                                                       

   Unidade Orcamentaria:  04.03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE                                                                          

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   04.000.0000.0.000.000 Administracao                                                    15.757,98                           15.757,98

   04.124.0000.0.000.000  Controle Interno                                                15.757,98                           15.757,98

   04.124.0010.0.000.000   Modernizar  a  estrutura fazendaria no                         15.757,98                           15.757,98

                           que concerne a contabilidade

   04.124.0010.2.008.000     Manutencao    das    atividades    de                        15.757,98                           15.757,98

                             Contabilidade

         Atender  as  despesas  com a manutencao das atividades de

         contabilidade,  e  equipar  adequadamente  a  unidade com

         aquisicao    de    maquinas   e  equipamentos,    para  a

         otimizacao e excelencia dos servicos contabeis

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                            15.757,98                           15.757,98

                                                                                                                                       

                         Total do Orgao .........................                         70.760,97                           70.760,97



    

    

    Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:      9

    Prefeitura Municipal de Renascenca         Maio de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64                 

   

   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  

   Orgao...............:  05    SECRET.MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE                                                               

   Unidade Orcamentaria:  05.01 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA                                                                           

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   20.000.0000.0.000.000 Agricultura                                                      30.135,48                           30.135,48

   20.608.0000.0.000.000  Promocao da Producao Agropecuaria                               30.135,48                           30.135,48

   20.608.0015.0.000.000   Atender    as    acoes   de   natureza                         30.135,48                           30.135,48

                           administrativa       relativas       a

                           Agropecuaria

   20.608.0015.2.013.000     Manutencao    das    atividades    de                        30.135,48                           30.135,48

                             agropecuaria

         Manutencao  das atividades da unidade. Pessoal e encargos

         sociais  alocados  as atividades de agropecuaria, atraves

         dos  meios  legais,  tais  como concursos publicos, etc.;

         estabelecer  parcerias e convenios com orgaos publicos de

         diversas  esferas,  e entidades legalmente constituidas e

         autarquias;   promover   cursos,  palestras,  seminarios,

         treinamentos,     feiras,     excursoes    e   exposicoes

         agropecuarias;   manutencao  de  bens  imoveis;  acoes de

         informatica.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                            30.135,48                           30.135,48



    

    

    Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:     10

    Prefeitura Municipal de Renascenca         Maio de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64                 

   

   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  

   Orgao...............:  05    SECRET.MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE                                                               

   Unidade Orcamentaria:  05.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE                                                                          

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   18.000.0000.0.000.000 Gestao Ambiental                                                 15.170,00                           15.170,00

   18.541.0000.0.000.000  Preservacao e Conservacao Ambiental                             15.170,00                           15.170,00

   18.541.0016.0.000.000   Atender    as    acoes   de   natureza                         15.170,00                           15.170,00

                           administrativa   relativas   ao   Meio

                           Ambiente

   18.541.0016.2.014.000     Manutencao  das  atividades  de  Meio                        15.170,00                           15.170,00

                             Ambiente

         Manutencao  das atividades da unidade. Pessoal e encargos

         sociais  alocados as atividades de meio ambiente, atraves

         dos  meios  legais,  tais  como concursos publicos, etc.;

         estabelecer  parcerias e convenios com orgaos publicos de

         diversas  esferas,  e entidades legalmente constituidas e

         autarquias;   promover  cursos,  palestras,  seminarios e

         treinamentos;   manutencao   de  bens  imoveis;  acoes de

         informatica.

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                            15.170,00                           15.170,00

                                                                                                                                       

                         Total do Orgao .........................                         45.305,48                           45.305,48



    

    

    Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:     11

    Prefeitura Municipal de Renascenca         Maio de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64                 

   

   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  

   Orgao...............:  06    SECRET.MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                                                                

   Unidade Orcamentaria:  06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO                                                                               

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   12.000.0000.0.000.000 Educacao                                                        275.146,42                          275.146,42

   12.306.0000.0.000.000  Alimentacao e Nutricao                                          20.280,01                           20.280,01

   12.306.0013.0.000.000   Proporcionar   aos   alunos   da  rede                         14.838,82                           14.838,82

                           municipal   de   ensino   uma  Merenda

                           Escolar  com as calorias necessarias e

                           de qualidade

   12.306.0013.2.012.000     Merenda escolar municipal                                    14.838,82                           14.838,82

         Manter e aprimorar o servico de merenda escolar

   12.306.0043.0.000.000   Implantar  e  implementar  um conjunto                          5.441,19                            5.441,19

                           de  acoes intersetoriais para garantir

                           a  oferta  e  o  acesso  aos alimentos

                           para    a   populacao,    promovendo a

                           nutricao    e  a   saude   e  tambem o

                           desenvolvimento       economico-socia,

                           local e regional.

   12.306.0043.2.042.000     Aquisicao     de     alimentos     da                         5.441,19                            5.441,19

                             agricultura  familiar  (PAA  - Compra

                             Direta)

         Aquisicao  de  alimentos  da  agricultura familiar (PAA -

         Compra   Direta);  aplicar  30%  (trinta  por  cento), no

         minimo,  dos  recursos  provindos atraves do PNAE/FNDE na

         aquisicao   de   alimentos   do   produtor   familiar, em

         atendimento a Resolucao no 26/2013 do FNDE.

   12.361.0000.0.000.000  Ensino Fundamental                                             251.471,02                          251.471,02

   12.361.0014.0.000.000   Prover   a  Educacao  do  Municipio de                         46.697,95                           46.697,95

                           Renascenca  de  suporte administrativo

                           indispensavel  a implementacao de seus

                           programas finalisticos

   12.361.0014.2.018.000     Manutencao    do    ensino   -  Apoio                        46.697,95                           46.697,95

                             Administrativo

         Manutencao   das   atividades  da  secretaria.  Pessoal e

         encargos  sociais  alocados  as  atividades  de educacao,

         atraves  dos  meios legais, tais como concursos publicos,

         etc.;   estabelecer  parcerias  e  convenios  com  orgaos

         publicos  de  diversas  esferas,  e  entidades legalmente

         constituidas  e  autarquias;  promover cursos, palestras,

         seminarios  e  treinamentos;  manutencao de bens imoveis;

         acoes de informatica.

   12.361.0017.0.000.000   Proporcionar   transporte  escolar  de                         52.838,80                           52.838,80

                           qualidade   aos   alunos   do   ensino

                           fundamental,   especial   e  infantil,

                           incluindo  o  ensino medio, atraves de

                           frota       propria      e    servicos

                           terceirizados;  Subsidiar  transportes

                           escolar  para alunos que cursam ensino

                           de  terceiro  grau  em instituicoes de

                           ensino  superior  situadas  em  outros

                           municipios   do  Sudoeste  do  Parana;

                           Modernizacao  e/ou  adequacao da frota

                           municipal    de    transportes,    com

                           aquisicao   de   onibus,  microonibus,

                           vans   e  automoveis,   proporcionando

                           tambem  plenas condicoes de acesso aos

                           alunos com deficiencia.



    

    

    Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:     12

    Prefeitura Municipal de Renascenca         Maio de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64                 

   

   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  

   Orgao...............:  06    SECRET.MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                                                                

   Unidade Orcamentaria:  06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO                                                                               

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   12.361.0017.2.015.000     Transporte escolar municipal                                 52.838,80                           52.838,80

         Proporcionar  transporte  escolar de qualidade aos alunos

         do   ensino   fundamental,   especial,   infantil  e EJA,

         incluindo  o  ensino  medio,  atraves  de frota propria e

         servicos  terceirizados;   Modernizacao e/ou adequacao da

         frota  municipal de transportes, com aquisicao de onibus,

         microonibus,  vans  e  automoveis,  proporcionando tambem

         plenas  condicoes  de  acesso aos alunos com deficiencia;

         GARANTIR  o  cumprimento das metas estabelecidas no PME -

         Plano Municipal de Educacao.

   12.361.0019.0.000.000   Assegurar  a  igualdade  nas condicoes                        151.934,27                          151.934,27

                           de   acesso,  permanencia  e  exito do

                           aluno     matriculado     no    Ensino

                           Fundamental,     Especial     e   EJA;

                           Modernizacao  e/ou  adequacao da frota

                           municipal    de    transportes,    com

                           aquisicao   de   onibus,  microonibus,

                           vans   e  automoveis,   proporcionando

                           tambem  plenas condicoes de acesso aos

                           alunos com deficiencia.

   12.361.0019.2.017.000     Desenvolvimento     das    atividades                       151.934,27                          151.934,27

                             curriculares  do  ensino fundamental,

                             especial e EJA

         Manutencao   do   ensino  fundamental  regular,  educacao

         especial  e  EJA-Educacao  de Jovens e Adultos, atendendo

         tambem  as despesas com pessoal e encargos. Universalizar

         as  series  iniciais do Ensino Fundamental,garantindo que

         os  alunos  concluam  na  idade  recomendada.  Fomentar a

         qualidade  da  educacao  basica,com  melhoria do fluxo de

         aprendizagem.   Promover  a  alfabetizacao  das  criancas

         ate,no  maximo,o final do 3o ano do ensino fundamental, e

         sistema  educacional  inclusivo,com materiais didaticos e

         profissionais  habilitados  ao atendimento dos alunos com

         deficiencia.  Profissionalizar  os  servidores da area de

         educacao,   selecionando-os   atraves   da  realizacao de

         concurso   publico,  e  oportunizando  a  participacao em

         treinamentos  e  especializacao. Implantar gradativamente

         a  escola  em tempo integral, oferecendo oportunidades ao

         aluno   de   reforco  escolar,  aprendizagens  culturais,

         esportivas,  de  lazer  e  acesso  a  profissionalizacao.

         Erradicar   em   absoluto  o  analfabetismo  existente no

         municipio.  Reduzir  o  numero de analfabetos funcionais,

         elevando  o nivel de escolaridade da populacao. Reduzir a

         taxa  de evasao escolar e repetencia na rede municipal de

         ensino,   bem  como  o  percentual  de  criancas  fora da

         escola.  Adequar  o  plano  de carreira dos servidores da

         rede    publica   municipal   de   ensino.   concessao de

         auxilio/subvencao/contribuicao  a  entidades educacionais

         (APAE,  etc.);  Manutencao  do  Sistema de Ensino APRENDE

         BRASIL    da   Editora   POSITIVO;   Fomentar   a  gestao

         democratica   da  educacao;  GARANTIR  o  cumprimento das

         metas estabelecidas no PME-Plano Municipal de Educacao.

   12.365.0000.0.000.000  Educacao Infantil                                                3.395,39                            3.395,39

   12.365.0018.0.000.000   Capacitar  a  crianca  de  4  e 5 anos                          3.395,39                            3.395,39

                           para  iniciar  o  processo pedagogico,
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   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

                           proporcionando-lhe  a  oportunidade de

                           participar  de atividades que promovam

                           o  seu  desenvolvimento social, fisico

                           e   intelectual;   Modernizacao   e/ou

                           adequacao    da   frota   municipal de

                           transportes,  com aquisicao de onibus,

                           microonibus,    vans    e  automoveis,

                           proporcionando      tambem      plenas

                           condicoes  de  acesso  aos  alunos com

                           deficiencia.

   12.365.0018.2.016.000     CRECHE:      Desenvolvimento      das                         2.377,95                            2.377,95

                             atividades       de       aprendizado

                             especificas    para    criancas    do

                             Bercario aos 3 anos

         CRECHE:  Manutencao  das atividades da Creche e Jardim de

         Infancia,  para atendimento de criancas do Bercario aos 3

         anos  de  idade; Contratar professores e/ou profissionais

         especializados  de acordo com a necessidade, em apoio aos

         alunos   da  educacao  infantil.  Implantar  estrutura na

         Educacao  Infantil,  de forma de ampliar gradativamente a

         OFERTA  DE  VAGAS para as criancas de 0 a 3 anos de idade

         (Crianca   em   CRECHE),   e  com   Plano  de  Carreira e

         realizacao  de Concurso Publico aos Docentes; Implantacao

         e  manutencao  do  Sistema  de  Ensino  APRENDE BRASIL da

         Editora  POSITIVO.  Atender  as  despesas  com o Programa

         BRASIL   CARINHOSO;  GARANTIR  o  cumprimento  das  metas

         estabelecidas no PME - Plano Municipal de Educacao.

   12.365.0018.2.069.000     PRE-ESCOLAR   (5%):   Desenvolvimento                         1.017,44                            1.017,44

                             das    atividades    de   aprendizado

                             especificas  para  criancas  de 4 e 5

                             anos de idade

         PRE-ESCOLAR  (5%):  Manutencao  das  atividades do ensino

         Pre-Escolar,  para  atendimento de criancas de 4 e 5 anos

         de   idade;   Contratar  professores  e/ou  profissionais

         especializados  de acordo com a necessidade, em apoio aos

         alunos   da  educacao  infantil.  Implantar  estrutura na

         Educacao   Infantil,   visando  atender  a  TOTALIDADE da

         demanda  nessa  faixa  etaria (Crianca no Pre-Escolar), e

         com  Plano  de  Carreira e realizacao de Concurso Publico

         para  Docentes;  Implantacao  e  manutencao do Sistema de

         Ensino  APRENDE  BRASIL  da  Editora POSITIVO; GARANTIR o

         cumprimento   das  metas  estabelecidas  no  PME  - Plano

         Municipal de Educacao.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                           275.146,42                          275.146,42
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   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   12.000.0000.0.000.000 Educacao                                                        235.933,69                          235.933,69

   12.361.0000.0.000.000  Ensino Fundamental                                             146.465,84                          146.465,84

   12.361.0020.0.000.000   Assegurar  a  igualdade  nas condicoes                        146.465,84                          146.465,84

                           de   acesso,  permanencia  e  exito do

                           aluno     matriculado     no    Ensino

                           Fundamental, Especial e EJA.

   12.361.0020.2.019.000     FUNDEB  (60%)  -  Desenvolvimento das                       146.465,84                          146.465,84

                             atividades   curriculares  do  ensino

                             fundamental, e especial

         Manter  o  FUNDEB  de acordo com as instrucoes normativas

         operacionais.  Manutencao  do ensino fundamental regular,

         e  educacao  especial,  atendendo  tambem as despesas com

         pessoal  e  encargos. Universalizar as series iniciais do

         Ensino  Fundamental,garantindo  que os alunos concluam na

         idade  recomendada.  Fomentar  a  qualidade  da  educacao

         basica,  com  melhoria do fluxo de aprendizagem. Promover

         a  alfabetizacao das criancas ate,no maximo,o final do 3o

         ano   do   ensino   fundamental,  e  sistema  educacional

         inclusivo,   com   materiais  didaticos  e  profissionais

         habilitados  ao  atendimento  dos alunos com deficiencia.

         Profissionalizar  os  servidores  da  area  de  educacao,

         selecionando-os   atraves   da   realizacao  de  concurso

         publico,  e  oportunizando a participacao em treinamentos

         e  especializacao.  Implantar  gradativamente a escola em

         tempo  integral,  oferecendo  oportunidades  ao  aluno de

         reforco  escolar, aprendizagens culturais, esportivas, de

         lazer  e  acesso  a profissionalizacao. Reduzir a taxa de

         analfabetismo  existente  no municipio. Reduzir a taxa de

         evasao  escolar e repetencia na rede municipal de ensino,

         bem  como  o  percentual  de  criancas  fora  da  escola.

         Adequar  o  plano  de  carreira  dos  servidores  da rede

         publica  municipal  de ensino; GARANTIR o cumprimento das

         metas estabelecidas no PME - Plano Municipal de Educacao.

   12.365.0000.0.000.000  Educacao Infantil                                               89.467,85                           89.467,85

   12.365.0021.0.000.000   Capacitar  a  crianca  de  4  e 5 anos                         89.467,85                           89.467,85

                           para  iniciar  o  processo pedagogico,

                           proporcionando-lhe  a  oportunidade de

                           participar  de atividades que promovam

                           o  seu  desenvolvimento social, fisico

                           e intelectual

   12.365.0021.2.020.000     FUNDEB       (60%)       -    CRECHE:                        56.534,03                           56.534,03

                             Desenvolvimento   das  atividades  de

                             aprendizado      especificas     para

                             criancas do Bercario aos 3 anos.

         FUNDEB  (60%) - CRECHE: Desenvolvimento das atividades de

         aprendizado  especificas  para criancas do Bercario aos 3

         anos   de  idade;   Viabilizar  as  vagas  necessarias as

         Criancas   em   Creche,   de   modo   a  atender   todo o

         contingente;   Implantacao  e  manutencao  do  Sistema de

         Ensino APRENDE BRASIL da Editora POSITIVO.

   12.365.0021.2.068.000     FUNDEB       (60%)       PRE-ESCOLAR:                        32.933,82                           32.933,82

                             Desenvolvimento   das  atividades  de

                             aprendizado      especificas     para

                             criancas de 4 e 5 anos de idade.

         FUNDEB    (60%)    -  PRE-ESCOLAR:   Desenvolvimento  das
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         atividades  de aprendizado especificas para criancas de 4

         e  5  anos  de  idade; Viabilizar as vagas necessarias as

         Criancas   do  Pre-Escolar,  de  modo  a  atender  todo o

         contingente;   Implantacao  e  manutencao  do  Sistema de

         Ensino APRENDE BRASIL da Editora POSITIVO.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                           235.933,69                          235.933,69
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   Orgao...............:  06    SECRET.MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                                                                
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   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   13.000.0000.0.000.000 Cultura                                                             190,16                              190,16

   13.392.0000.0.000.000  Difusao Cultural                                                   190,16                              190,16

   13.392.0024.0.000.000   Promover  e  apoiar  as acoes voltadas                            190,16                              190,16

                           as   atividades   artistico-culturais,

                           atraves  de  eventos e desenvolvimento

                           de    projetos    patrocinados    pelo

                           municipio,   ou   em  parceria  com os

                           governos:  estadual  e/ou  federal, ou

                           com  a  iniciativa privada; homenagear

                           e  premiar  alunos  que  se destacaram

                           durante  o  ano  letivo em decorrencia

                           da  implantacao  do  Projeto ESTUDANTE

                           NOTA 10.

   13.392.0024.2.023.000     Manutencao das Atividades Culturais                             190,16                              190,16

         Manutencao  das  atividades  da unidade. Promover eventos

         culturais  festivos  e  de  divulgacao do municipio com a

         realizacao  das seguintes acoes: festas natalinas, festas

         de   reveilon,   festas   juninas,   festas   religiosas,

         aniversarios   do   municipio,   festivais   municipais e

         regionais,  shows musicais, gincanas, feiras artesanais e

         culturais,    teatro,   bandas,   corais,   manifestacoes

         tradicionalistas     e   folcloricas;    dar    enfase as

         festividades  de  Renascenca promovendo a RENASCENFEST, a

         qual  compreende:  O  Aniversario do Municipio(29/11) com

         homenagem  aos  pioneiros  e  jantar italiano, o Natal da

         Praca  (14  a  25/12),  e  o Show da Virada (26 a 31/12),

         com  a ornamentacao natalina; manutencao e preservacao de

         bens  imoveis;  acoes  de  informatica,  com aquisicao de

         materiais  e  servicos  de  informatica;  adquirir acervo

         historico  de  natal;  homenagear e premiar alunos que se

         destacaram   durante   o  ano  letivo  em  decorrencia da

         implantacao do Projeto ESTUDANTE NOTA 10.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                               190,16                              190,16
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   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   27.000.0000.0.000.000 Desporto e Lazer                                                 15.390,64                           15.390,64

   27.812.0000.0.000.000  Desporto Comunitario                                            15.390,64                           15.390,64

   27.812.0025.0.000.000   Estimular  praticas de esportes, lazer                         15.390,64                           15.390,64

                           e     atividades     fisicas    para o

                           desenvolvimento  de potencialidades do

                           ser  humano,  visando  seu  bem estar,

                           sua  promocao  social e sua insercao e

                           participacao na sociedade.

   27.812.0025.2.024.000     Manutencao das Atividades Desportivas                        15.390,64                           15.390,64

         Manutencao  das atividades da unidade, atendendo despesas

         com  pessoal, encargos e outras; manutencao e conservacao

         dos  bens  da  unidade,  bem como melhorias no Ginasio de

         Esportes  Mario  Nardi;  realizacao  da  meia-maratona da

         primavera;  manutencao  das  escolinhas  de  treinamentos

         esportivos,   e  viabilizacao  do  Projeto  2o  Tempo nas

         mesmas;  contratacao  de professores de educacao fisica e

         monitores   para  atuacao  nas  escolas  e  escolinhas de

         treinamentos;  promover  campeonatos  municipais em todas

         as   modalidades;   apoiar,  sediar  e  promover  eventos

         esportivos  municipais, regionais e estaduais; incentivar

         a  participacao  de  atletas  amadores em eventos locais,

         regionais e estaduais.

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                            15.390,64                           15.390,64

                                                                                                                                       

                         Total do Orgao .........................                        526.660,91                          526.660,91
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   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   26.000.0000.0.000.000 Transporte                                                      145.858,79                          145.858,79

   26.782.0000.0.000.000  Transporte Rodoviario                                          145.858,79                          145.858,79

   26.782.0028.0.000.000   Implementar  acoes  de  infraestrutura                         69.229,44                           69.229,44

                           no    municipio,    dando   suporte as

                           diversas    atividades   nessa   area.

                           Realizar    acoes   para   melhorar as

                           condicoes   de   trafegabilidade   nas

                           estradas    rurais    do    municipio,

                           executando          a     conservacao,

                           reconstrucao     e   manutencao    das

                           estradas,  facilitando  o deslocamento

                           da  populacao  e o escoamento da safra

                           agricola.

   26.782.0028.2.028.000     Manutencao da Malha Viaria                                   69.229,44                           69.229,44

         Estruturar  a malha viaria municipal com a readequacao de

         estradas   rurais,   construcao   de   bueiros,  pontes e

         pontilhoes;   manutencao   da   malha   viaria  rural com

         servicos  de  conservacao  e cascalhamento;  programa Bom

         Acesso;  garantir  o  acesso  em  areas  de assentamento,

         atraves de parcerias.

   26.782.0029.0.000.000   Manter  as  atividades relacionadas ao                         76.629,35                           76.629,35

                           pessoal  e  encargos  da  unidade, bem

                           como   demais   despesas   relativas a

                           manutencao  da unidade; manutencao dos

                           bens  moveis  e  imoveis  da  unidade;

                           acoes de informatica.

   26.782.0029.2.027.000     Manutencao  das atividades da unidade                        76.629,35                           76.629,35

                             - apoio administrativo

         Atender     as    despesas    com    pessoal,    servicos

         administrativos  e  atividades  de  apoio  necessarias ao

         funcionamento   da   unidade;   manutencao,  conservacao,

         reformas,   reparos   e  recuperacao  de  bens  moveis do

         departamento;     manutencao    dos    bens    imoveis do

         departamento;   acoes   de   informatica;  treinamentos e

         reciclagem do pessoal.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                           145.858,79                          145.858,79
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   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   15.000.0000.0.000.000 Urbanismo                                        8.901,17        63.357,42                           72.258,59

   15.451.0000.0.000.000  Infra-estrutura Urbana                          8.901,17                                             8.901,17

   15.451.0026.0.000.000   Realizar  acoes  que  visem a execucao         8.901,17                                             8.901,17

                           dos    servicos    urbanos;desenvolver

                           atividades   integradas   na   area de

                           planejamento   urbano,  de  controle e

                           fiscalizacao   da  ocupacao  e  uso do

                           solo,em    conformidade   como   plano

                           diretor,desenvolvendo     estudos    e

                           pesquisas  para  atualizar  a  base de

                           dados  e informacoes georeferenciadas.

                           Implementar  acoes  voltadas  a gestao

                           de  residuos  solidos e a protecao dos

                           recursos    hidricos,    estimulando o

                           comprometimento    da   sociedade   na

                           construcao   e  na  conservacao  de um

                           ambiente equilibrado

   15.451.0026.1.017.000     Projetos de urbanismo                        8.901,17                                             8.901,17

         Tornar  o  quadro urbano do municipio mais habitavel, com

         qualidade   de   vida   e  lazer;  Construir  rotatorias,

         galerias  de  aguas  pluviais, sistema de sinalizacao com

         faixas  elevadas;  programa de incentivo ao embelezamento

         da  cidade,  com  a  construcao  de  calcadas, meio-fios,

         arborizacao   e  ajardinamento;   ampliacao   da  Avenida

         Castelo  Branco,  com  abertura de ruas, integrando com o

         Parque  Yara  -  Mae  D´agua; construcao de portais com a

         identificacao   do  Municipio  de  Renascenca;  ampliar e

         urbanizar    as    margens    da   Rodovia   PRT-280, com

         pavimentacao,  galerias  de  aguas  pluviais, iluminacao,

         leivamento,   tuneis,  trevos  de  acesso  e  passarelas;

         implantar  projetos  de  melhorias nos Bairros: Sao Joao,

         Santa  Maria, Associacao e Nova Era; adquirir novas areas

         de  terras  para expansao urbana e construcao de moradias

         populares;   programa   de   habitacao   com  recursos do

         Municipio  e em parcerias com a Caixa Economica Federal e

         COHAPAR;   construcao   de   parques,   pracas,   espacos

         esportivos  e  de lazer; aquisicao de veiculos, caminhoes

         e  equipamentos;  remodelacao  do  Cemiterio  Municipal e

         construcao  da  Capela Mortuaria; Ampliacao da iluminacao

         publica;  Construcao  de  Abrigos  nos  Pontos  de Onibus

         Escolares.

   15.452.0000.0.000.000  Servicos Urbanos                                                63.357,42                           63.357,42

   15.452.0026.0.000.000   Realizar  acoes  que  visem a execucao                         63.357,42                           63.357,42

                           dos    servicos    urbanos;desenvolver

                           atividades   integradas   na   area de

                           planejamento   urbano,  de  controle e

                           fiscalizacao   da  ocupacao  e  uso do

                           solo,em    conformidade   como   plano

                           diretor,desenvolvendo     estudos    e

                           pesquisas  para  atualizar  a  base de

                           dados  e informacoes georeferenciadas.

                           Implementar  acoes  voltadas  a gestao

                           de  residuos  solidos e a protecao dos

                           recursos    hidricos,    estimulando o

                           comprometimento    da   sociedade   na
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   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

                           construcao   e  na  conservacao  de um

                           ambiente equilibrado

   15.452.0026.2.026.000     Manutencao do urbanismo                                      63.357,42                           63.357,42

         Manutencao   das   atividades  da  unidade,  pagamento de

         pessoal  e  encargos,  etc.; modernizacao dos servicos de

         limpeza  publica  e coleta de lixo seletiva; incentivar e

         apoiar   a  expansao   urbana   de   novos  loteamentos e

         regularizacao  dos  existentes;  incentivo  a  construcao

         civil,  com  a  realizacao  de  terraplenagem e estrutura

         basica;  disciplinar  e  implantar o programa de ocupacao

         racional  do  solo  urbano; incrementar o embelezamento e

         ajardinamento  nos lotes urbanos; dar suporte e ampliar o

         programa  de construcao de casas populares, criando novas

         alternativas   e  modelos;   Implantacao   de  Loteamento

         Social,  em  parceria com a iniciativa privada; Implantar

         projetos    de    regularizacao   fundiaria   do   Bairro

         Associacao, Quadra 37, alem de Outros.

   25.000.0000.0.000.000 Energia                                                          44.574,91                           44.574,91

   25.452.0000.0.000.000  Servicos Urbanos                                                44.574,91                           44.574,91

   25.452.0027.0.000.000   Desenvolver   acoes   de   ampliacao e                         44.574,91                           44.574,91

                           melhorias   na   rede   de  iluminacao

                           publica,    visando   a  seguranca  da

                           populacao.

   25.452.0027.2.025.000     Modernizacao     e   ampliacao     da                        44.574,91                           44.574,91

                             ILUMINACAO PUBLICA

         Desenvolver  acoes  de  ampliacao  e melhorias na rede de

         iluminacao publica, visando a seguranca da populacao.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........            8.901,17       107.932,33                          116.833,50
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   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  

   Orgao...............:  07    SECRET.MUN.DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO                                                                

   Unidade Orcamentaria:  07.03 DEPTO. DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO                                                                   

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   26.000.0000.0.000.000 Transporte                                                        5.587,36                            5.587,36

   26.782.0000.0.000.000  Transporte Rodoviario                                            5.587,36                            5.587,36

   26.782.0029.0.000.000   Manter  as  atividades relacionadas ao                          5.587,36                            5.587,36

                           pessoal  e  encargos  da  unidade, bem

                           como   demais   despesas   relativas a

                           manutencao  da unidade; manutencao dos

                           bens  moveis  e  imoveis  da  unidade;

                           acoes de informatica.

   26.782.0029.2.046.000     Atividades    do    Departamento   de                         5.587,36                            5.587,36

                             Manutencao e Abastecimento

         Manter  as  despesas  relacionadas  ao Departamento, tais

         como:  pessoal e encargos, materiais de consumo, servicos

         e outros.

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                             5.587,36                            5.587,36

                                                                                                                                       

                         Total do Orgao .........................         8.901,17       259.378,48                          268.279,65
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   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  

   Orgao...............:  08    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                          

   Unidade Orcamentaria:  08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                               

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   10.000.0000.0.000.000 Saude                                                           595.032,13                          595.032,13

   10.301.0000.0.000.000  Atencao Basica                                                 564.285,20                          564.285,20

   10.301.0034.0.000.000   Realizar  acoes que visem a manutencao                        564.285,20                          564.285,20

                           da   saude   da  populacao  em  geral,

                           atraves  de  servicos  regionalizados,

                           do  gerenciamento  do Sistema Unico de

                           Saude  do  Municipio;  promover  acoes

                           que  visem a prevencao e o controle de

                           doencas,    atraves    da   vigilancia

                           sanitaria,  do controle epidemiologico

                           e  de  campanhas  preventivas  junto a

                           populacao,com   vistas   a  melhorar a

                           qualidade   de   vida  dos  municipes;

                           executar  acoes  e programas gratuitos

                           de  castracao  de  animais domesticos,

                           fornecendo  inclusive vacinacao contra

                           raiva,  podendo  celebrar convenios ou

                           contratacao  de clinicas veterinarias,

                           objetivando  o  controle da reproducao

                           de  animais e a prevencao e propagacao

                           de doencas.

   10.301.0034.2.031.000     ATENCAO BASICA FIXA - FMS                                   424.909,42                          424.909,42

         Atender  as  despesas  com a manutencao das atividades da

         unidade,   pessoal   e  encargos;   manter  e  ampliar os

         convenios  hospitalares  especializados,  visando  um bom

         atendimento  a  populacao; manter e ampliar o programa de

         distribuicao   de   medicamentos,   consultas,  e  exames

         laboratoriais;    manter,    aperfeicoar    e  melhorar o

         transporte   de   pacientes   usuarios  do  SUS;  efetuar

         pagamentos  para  casas  de  apoio  relativo  a pacientes

         encaminhados  pelo Municipio para atendimento de saude em

         hospitais  e clinicas situadas fora e na regiao sudoeste;

         manter  e  ampliar  os  programas  de saude, inclusive os

         vinculados   ao   SUS;  manter  programas  permanentes de

         treinamento,       aperfeicoamento,      especializacao e

         capacitacao   profissional  dos  funcionarios  da  saude;

         manter   atendimento   odontologico  noturno;  Aplicar os

         recursos  provindos  do  Programa Nacional de Melhoria do

         Acesso  e  da  Qualidade  da  Atencao  Basica  - PMAQ, de

         acordo  com  o  §  2o  fo Artigo 6o da Portaria 204/GM de

         29/01/2007  e  Portaria  2.488/2011.  Atender as despesas

         com o Programa MAIS MEDICOS do Governo Federal.

   10.301.0034.2.032.000     SAUDE DA FAMILIA - FMS                                       18.498,01                           18.498,01

         Manter  e  ampliar  a  Estrategia  de  Saude  da Familia,

         promovendo  acoes  de saude do individuo, da familia e da

         comunidade  atraves de equipes de profissionais que farao

         atendimento  nos  bairros  da cidade e nas comunidades do

         interior  ja  pre-estabelecidas pela Secretaria Municipal

         de  Saude;  Atender  as  despesas  com  a  manutencao das

         atividades   da  unidade,  pessoal  e  encargos;   manter

         programas  permanentes  de  treinamento, aperfeicoamento,

         especializacao     e   capacitacao    profissional    dos

         profissionais de saude.

   10.301.0034.2.033.000     Transferencias     aos     CONSORCIOS                        44.148,95                           44.148,95

                             INTERMUNICIPAIS  E  INTERGESTORES  DE
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                             SAUDE

         Transferir  recursos  necessarios  ao  bom atendimento de

         pacientes  do  Municipio,  atendidos atraves do Consorcio

         Intermunicipal    de   Saude   (CRE),   e  do   CONSORCIO

         INTERGESTORES  PARANA  SAUDE;  Parceria  para atendimento

         referente ao CAPS - Centro de Atencao Psicossocial.

   10.301.0034.2.047.000     AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FMS                          33.293,50                           33.293,50

         Dar  continuidade  ao Programa de Agentes Comunitarios de

         Saude;   Atender   as   despesas   com  a  manutencao das

         atividades  da  unidade,  pessoal  e  encargos;  manter e

         ampliar  o  programa  de  Agentes  Comunitarios de Saude;

         manter     programas    permanentes    de    treinamento,

         aperfeicoamento,      especializacao      e   capacitacao

         profissional dos agentes comunitarios de saude.

   10.301.0034.2.048.000     SAUDE BUCAL - FMS                                             7.436,91                            7.436,91

         Manter  e  ampliar  o  programa  Saude Bucal; implementar

         odontologia:   proporcionar   atendimento  odontologico e

         realizacao  de  bochecho de fluor a todos os escolares da

         educacao   infantil  e  fundamental  e  adultos;  custear

         despesas  com  a  manutencao  das atividades do programa,

         pessoal   e  encargos;  manter  programas  permanentes de

         treinamento,       aperfeicoamento,      especializacao e

         capacitacao profissional dos servidores da saude.

   10.301.0034.2.049.000     ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FMS                               14.853,30                           14.853,30

         Promover  o  acesso  da populacao a medicamentos basicos,

         conforme    a   demanda,    e   auxiliar    no   pedido e

         encaminhamento  de  medicamentos  de  Alta  complexidade;

         Adquirir   equipamentos   e  material  permanente  para a

         assistencia   farmaceutica,   com  recursos  proprios, de

         convenios  estaduais  e  federais, e com recursos do SUS.

         Contratar   os   servicos  necessarios  as  atividades de

         assistencia farmaceutica.

   10.301.0034.2.053.000     MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS                              17.952,72                           17.952,72

         Manter    e   ampliar   o  programa   de   Media   e Alta

         Complexidade;  promover  o repasse dos recursos provindos

         do  Ministerio  da Saude ao Municipio concernentes a APAE

         -   Associacao  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais de

         Renascenca;   aplicar   os  recursos  da  MAC  conforme o

         determinado em legislacao especiifica.

   10.301.0034.2.061.000     NASF  -  Nucleo  de  Apoio a Saude da                         3.192,39                            3.192,39

                             Familia - FMS

         Aplicar  os  recursos  provindos  atraves do NASF/SUS (no

         qual  profissionais  de  diferentes areas de conhecimento

         constituem   equipes,   e  atuam   em   conjunto   com os

         profissionais    do    ESF),   nas   seguintes   acoes: -

         Remuneracao  dos  profissionais  que atuarao nas equipes,

         bem   como   os   encargos   financeiros   decorrentes; e

         manutencao geral do respectivo programa.

   10.302.0000.0.000.000  Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                           16.363,20                           16.363,20

   10.302.0034.0.000.000   Realizar  acoes que visem a manutencao                         16.363,20                           16.363,20

                           da   saude   da  populacao  em  geral,

                           atraves  de  servicos  regionalizados,

                           do  gerenciamento  do Sistema Unico de

                           Saude  do  Municipio;  promover  acoes

                           que  visem a prevencao e o controle de

                           doencas,    atraves    da   vigilancia

                           sanitaria,  do controle epidemiologico

                           e  de  campanhas  preventivas  junto a

                           populacao,com   vistas   a  melhorar a

                           qualidade   de   vida  dos  municipes;

                           executar  acoes  e programas gratuitos

                           de  castracao  de  animais domesticos,
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   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

                           fornecendo  inclusive vacinacao contra

                           raiva,  podendo  celebrar convenios ou

                           contratacao  de clinicas veterinarias,

                           objetivando  o  controle da reproducao

                           de  animais e a prevencao e propagacao

                           de doencas.

   10.302.0034.2.059.000     CIRUSPAR   -  Consorcio  Intermunici-                        16.363,20                           16.363,20

                             pal  da  Rede de Urgencia do Sudoeste

                             do Parana (SAMU)

         Investimentos  e  custeio  do Consorcio Intermunicipal da

         Rede de Urgencias do Sudoeste do Parana - CIRUSPAR (SAMU)

   10.304.0000.0.000.000  Vigilancia Sanitaria                                               211,04                              211,04

   10.304.0034.0.000.000   Realizar  acoes que visem a manutencao                            211,04                              211,04

                           da   saude   da  populacao  em  geral,

                           atraves  de  servicos  regionalizados,

                           do  gerenciamento  do Sistema Unico de

                           Saude  do  Municipio;  promover  acoes

                           que  visem a prevencao e o controle de

                           doencas,    atraves    da   vigilancia

                           sanitaria,  do controle epidemiologico

                           e  de  campanhas  preventivas  junto a

                           populacao,com   vistas   a  melhorar a

                           qualidade   de   vida  dos  municipes;

                           executar  acoes  e programas gratuitos

                           de  castracao  de  animais domesticos,

                           fornecendo  inclusive vacinacao contra

                           raiva,  podendo  celebrar convenios ou

                           contratacao  de clinicas veterinarias,

                           objetivando  o  controle da reproducao

                           de  animais e a prevencao e propagacao

                           de doencas.

   10.304.0034.2.050.000     VIGILANCIA SANITARIA - FMS                                      211,04                              211,04

         Atender  as  despesas  com a manutencao das atividades do

         programa  de  vigilancia  sanitaria,  pessoal e encargos;

         promover  acoes  que  visem  a  prevencao e o controle de

         doencas,  atraves  da vigilancia sanitaria e de campanhas

         preventivas  junto  a  populacao, com vistas a melhorar a

         qualidade   de   vida  dos  municipes;  executar  acoes e

         programas  de vigilancia sanitaria de alimentos, produtos

         e  servicos  de  interesse  da  saude;  manter  programas

         permanentes      de     treinamento,     aperfeicoamento,

         especializacao  e capacitacao profissional dos servidores

         da  saude;  Aplicar  os  recursos  (custeio) provindos do

         Vigia  SUS  em: vigilancia sanitaria e melhorias de agua,

         saneamento  basico e lixo; Implementar acoes em relacao a

         Saude  do  Trabalhador, vigilancia sanitaria ambiental, e

         combate a Dengue.

   10.305.0000.0.000.000  Vigilancia Epidemiologica                                       14.172,69                           14.172,69

   10.305.0034.0.000.000   Realizar  acoes que visem a manutencao                         14.172,69                           14.172,69

                           da   saude   da  populacao  em  geral,

                           atraves  de  servicos  regionalizados,

                           do  gerenciamento  do Sistema Unico de

                           Saude  do  Municipio;  promover  acoes

                           que  visem a prevencao e o controle de

                           doencas,    atraves    da   vigilancia
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                           sanitaria,  do controle epidemiologico

                           e  de  campanhas  preventivas  junto a

                           populacao,com   vistas   a  melhorar a

                           qualidade   de   vida  dos  municipes;

                           executar  acoes  e programas gratuitos

                           de  castracao  de  animais domesticos,

                           fornecendo  inclusive vacinacao contra

                           raiva,  podendo  celebrar convenios ou

                           contratacao  de clinicas veterinarias,

                           objetivando  o  controle da reproducao

                           de  animais e a prevencao e propagacao

                           de doencas.

   10.305.0034.2.051.000     VIGILANCIA      EPIDEMIOLOGICA      E                        14.172,69                           14.172,69

                             AMBIENTAL EM SAUDE - FMS

         Manter  e ampliar o programa de vigilancia epidemiologica

         e   ambiental   em   saude;   atender  as  despesas com a

         manutencao   das   atividades   do   programa,  pessoal e

         encargos;  manter  programas  permanentes de treinamento,

         aperfeicoamento,      especializacao      e   capacitacao

         profissional  dos  funcionarios  da saude; executar acoes

         de  combate  a  Dengue,  atraves  da inspecao e coleta de

         amostras  em  imoveis,  residencias  e  outros  pontos de

         riscos;   executar   acoes   e  programas   de   saude do

         trabalhador   ,  e  de  vigilancia  ambiental  em  saude;

         executar  acoes  de  informacao,  educacao e comunicacao,

         visando   minimizar   riscos  e  promovendo  a  saude e a

         qualidade   de   vida   da  populacao;  executar  acoes e

         programas  para o controle de zoonozes e vetores, atraves

         do  servico  de controle, apreensao e remocao de animais,

         desratizacoes  e outros; viabilizar a vigilancia a saude,

         atraves  de  acoes  ligadas a epidemiologia, diagnostico,

         prevencao  e  controle  aos agravos de interesse coletivo

         do    municipio,    incluindo    doencas    infecciosas e

         imuno-preveniveis;    promover   e  divulgar   atraves de

         emissoras  de radio, jornais, internet e eventos, acoes e

         campanhas  educativas,  visando estimular habitos de vida

         saudavel;   executar   acoes   e  programas  gratuitos de

         castracao  de  animais  domesticos,  fornecendo inclusive

         vacinacao  contra  raiva,  podendo  celebrar convenios ou

         contratacao   de   clinicas  veterinarias,  objetivando o

         controle   da  reproducao  de  animais  e  a  prevencao e

         propagacao de doencas.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                           595.032,13                          595.032,13
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   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  
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   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   10.000.0000.0.000.000 Saude                                                            11.121,59                           11.121,59

   10.301.0000.0.000.000  Atencao Basica                                                  11.121,59                           11.121,59

   10.301.0034.0.000.000   Realizar  acoes que visem a manutencao                         11.121,59                           11.121,59

                           da   saude   da  populacao  em  geral,

                           atraves  de  servicos  regionalizados,

                           do  gerenciamento  do Sistema Unico de

                           Saude  do  Municipio;  promover  acoes

                           que  visem a prevencao e o controle de

                           doencas,    atraves    da   vigilancia

                           sanitaria,  do controle epidemiologico

                           e  de  campanhas  preventivas  junto a

                           populacao,com   vistas   a  melhorar a

                           qualidade   de   vida  dos  municipes;

                           executar  acoes  e programas gratuitos

                           de  castracao  de  animais domesticos,

                           fornecendo  inclusive vacinacao contra

                           raiva,  podendo  celebrar convenios ou

                           contratacao  de clinicas veterinarias,

                           objetivando  o  controle da reproducao

                           de  animais e a prevencao e propagacao

                           de doencas.

   10.301.0034.2.045.000     Manutencao do Departamento de Saude                          11.121,59                           11.121,59

         Atender  as  despesas  com a manutencao das atividades da

         unidade,   pessoal  e  encargos,  materiais  de  consumo,

         servicos, etc.;

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                            11.121,59                           11.121,59

                                                                                                                                       

                         Total do Orgao .........................                        606.153,72                          606.153,72
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   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  

   Orgao...............:  09    FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES-FAPEN                                                                 

   Unidade Orcamentaria:  09.01 Fundo FINANCEIRO                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   09.000.0000.0.000.000 Previdencia Social                                              168.946,74                          168.946,74

   09.272.0000.0.000.000  Previdencia do Regime Estatutario                              168.946,74                          168.946,74

   09.272.0036.0.000.000   Atender  as despesas com as atividades                        168.946,74                          168.946,74

                           necessarias   a  boa  administracao do

                           FAPEN   -  Fundo   de  Aposentadoria e

                           Pensoes    dos   Servidores   Publicos

                           Municipais  de  Renascenca,  bem  como

                           garantir  aposentadorias e pensoes aos

                           Servidores Municipais

   09.272.0036.2.035.000     Manutencao  das  atividades  do FAPEN                            50,15                               50,15

                             (FINANCEIRO)

         Atender  as  despesas com as atividades necessarias a boa

         administracao   do   FAPEN  -  Fundo  de  Aposentadoria e

         Pensoes dos Servidores Publicos Municipais de Renascenca.

   09.272.0036.2.036.000     Beneficiarios  do  FAPEN - Manutencao                       168.896,59                          168.896,59

                             (FINANCEIRO)

         Manter  o  pagamento  dos  beneficios de aposentadorias e

         pensoes  aos  Inativos  e Pensionistas do FAPEN, bem como

         beneficios   tais   como:  salario  maternidade,  auxilio

         doenca,  auxilio  reclusao,  auxilio  acidente,  e outros

         beneficios previdenciarios.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                           168.946,74                          168.946,74
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   Unidade Orcamentaria:  09.02 Fundo PREVIDENCIARIO                                                                                   

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   09.000.0000.0.000.000 Previdencia Social                                               20.096,12                           20.096,12

   09.272.0000.0.000.000  Previdencia do Regime Estatutario                               20.096,12                           20.096,12

   09.272.0036.0.000.000   Atender  as despesas com as atividades                         20.096,12                           20.096,12

                           necessarias   a  boa  administracao do

                           FAPEN   -  Fundo   de  Aposentadoria e

                           Pensoes    dos   Servidores   Publicos

                           Municipais  de  Renascenca,  bem  como

                           garantir  aposentadorias e pensoes aos

                           Servidores Municipais

   09.272.0036.2.075.000     Manutencao  e  Beneficiarios do FAPEN                        20.096,12                           20.096,12

                             - PREVIDENCIARIO

         Manter  o  pagamento  dos  beneficios de aposentadorias e

         pensoes  aos  Inativos  e Pensionistas do FAPEN, bem como

         beneficios   tais   como:  salario  maternidade,  auxilio

         doenca,  auxilio  reclusao,  auxilio  acidente,  e outros

         beneficios  previdenciarios.  Atender  as despesas com as

         atividades  necessarias  a  boa  administracao do FAPEN -

         Fundo  de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Publicos

         Municipais   de   Renascenca,   tais   como:  Material de

         consumo, servicos, e equipamentos e material permanente.

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                            20.096,12                           20.096,12

                                                                                                                                       

                         Total do Orgao .........................                        189.042,86                          189.042,86
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   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social                                               27.438,68                           27.438,68

   08.244.0000.0.000.000  Assistencia Comunitaria                                         27.438,68                           27.438,68

   08.244.0041.0.000.000   Participar  e  integrar  com as demais                         27.438,68                           27.438,68

                           politicas    publicas    atraves    de

                           organizacoes          representativas,

                           conselhos    municipais,   e  rede  de

                           atendimento    do   Municipio   para a

                           criacao,  implantacao, implementacao e

                           manutencao   de  programas,  projetos,

                           servicos   e  beneficios  de  Protecao

                           Social  Basica e Especial, que visam o

                           fortalecimento                     das

                           familias/comunidades,  assegurando  os

                           direitos           socioassistenciais,

                           garantindo  o  direito ao atendimento,

                           conforme demanda.

   08.244.0041.2.054.000     PAIF    -   Servico   de   Protecao e                         6.876,31                            6.876,31

                             Atendimento    Integral    a  Familia

                             (Protecao Social Basica)

         Implantar  e  manter,  e  ampliar as atividades do PAIF -

         Servico  de  Protecao  e  Atendimento Integral a Familia;

         recepcao   e  acolhida   de   familias   e  seus  membros

         individuos   em   situacao   de  vulnerabilidade  social;

         acompanhamento   familiar:   em  grupos  de  convivencia,

         reflexao  e servico socio-educativo para familias ou seus

         representantes;   dos  beneficiarios  do  programa  bolsa

         familia,   em   especial  as  familias  que  nao  estejam

         cumprindo    as   condicionalidades;   das   familias com

         beneficiarios  do  BPC;  protecao  pro-ativa  por meio de

         visitas  as  familias  que  estejam em situacoes de maior

         vulnerabilidade  ou  risco  social;  encaminhamento: para

         avaliacao  e insercao dos potenciais benificiarios do PBF

         e  Cadastro Unico e do BPC, na valiacao social e do INSS;

         das    familias   e  individuos   para   a  aquisicao dos

         documentos   civis   fundamentais   para  o  exercicio da

         cidadania;  encaminhamento  da  populacao referenciada no

         territorio  do  CRAS  para  servicos de protecao bascia e

         protecao  social  especial, quando for o caso; promover e

         divulgar  informacoes de modo a oferecer referencias para

         as  familias  e  individuos sobre os programas,projetos e

         servicos  socio-assistenciais  do  SUAS,  sobre o PBF e o

         BPC,  sobre  os  orgaos  de  defesa  de direitos e demais

         servicos   publicos   de   ambito   municipal;  apoio nas

         avaliacoes  de  revisao  dos  cadastros do PBF e do BPC e

         demais beneficios.

   08.244.0041.2.056.000     BLOCO  DE  FINANCIAMENTO  DA PROTECAO                        11.025,31                           11.025,31

                             SOCIAL BASICA - SUAS

         PROTECAO  SOCIAL  BASICA:Transferir os recursos provindos

         do  FNAS  ao FMAS, e aplica-los em acoes socio-educativas

         de   apoio   as   familias;   aplicar  as  contrapartidas

         correspondentes  aos  repasse  dos  recursos  do  FNAS ao

         FMAS;  apoiar e criar programas asistenciais e frentes de

         trabalho  dest.a  atender  a  populacao de baixa renda do

         Municipio;  apoiar  e incentivar as entidades organizadas

         do   municipio,  tais  como:  APAE  e  CLUBE  DE  IDOSOS,
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         PASTORAL  DA  CRIANCA,etc.,inclusive c/auxilio financeiro

         na   forma   de   Subvencoes  Sociais;manter  programa de

         auxilio         a     pessoas         carentes,auxiliando

         c/passagens,documentos,alimentos,roupas,agasalhos,coberto

         res    e   beneficios   eventuais:auxilios   natalidade e

         funeral,calamidade      publica      e    vulnerabilidade

         temporaria;dar    continuidade   e  ampliar   o  atend.de

         familias  em  geral,atraves  da  manut.do  CRAS-Centro de

         Referencia  de  Assistencia  Social; Atend.das atividades

         de  "Piso  Basico  Variavel"  (Pro-Jovem);  Aplicacao dos

         recursos   do  IGD-Indice  de  Gestao  Descentralizada em

         atividades  afins  e  do  SCFV-Servico  de  Convivencia e

         Fortalecimento  de  Vinculos;desenvolver acoes p/insercao

         ao   mercado   de   trabalho  de  pessoas  c/necessidades

         especiais;possibilitar     o   acesso     as    politicas

         publicas,prevenindo       as       situacoes      risco e

         vulnerabilidade,como   exclusao,pobreza  e  violencia;dar

         continuidade  ao  BPC-Beneficio  de  Prestacao Continuada

         para     Idosos    e   Pessoas    c/Deficiencias;manter o

         Cadastramento  Unico  e  as  transferencias  de  renda do

         Programa  Bolsa  Familia;ampliar/manter as atividades dos

         Clubes             de            Maes            c/cursos

         profissionalizantes;manter/ampliar     as     metas    de

         atendimento   do   SCFV   p/atendimento   de   criancas e

         adolescentes   de  00  a  17  anos;apoiar  os  projetos e

         programas  sociais  em  parceria  c/o  Estado  e a Uniao;

         apoiar  os servicos,programas e projetos desenvolvidos em

         parceria        c/a       rede       de       atendimento

         socioassistencial-entidades     governamentais    e   nao

         governamentais:firmar        parcerias        c/Entidades

         (Senac-Senai)   p/cursos   profissionalizantes;  promover

         acoes que contribuam para um envelhecimento saudavel.

   08.244.0041.2.058.000     COMPONENTE   PARA   QUALIFICACAO   DA                         1.225,03                            1.225,03

                             GESTAO - SUAS

         Qualificar  profissionais da area de gestao do trabalho e

         de  gestao  de  informacao  no SUAS para implementacao de

         modelos   de  gestao  do  trabalho  comprometidos  com as

         politicas  de  assistencia social, liderando processos de

         mudanca   nas   estruturas   organizacionais   da   area.

         Desenvolver  a  qualificacao  dos  gestores e tecnicos na

         perspectiva  do  fortalecimento  da gestao do trabalho em

         assistencia   social;   Diarias   e  Passagens  quando da

         capacitacao   fora  do  Municipio;  IGD/SUAS:  Constituir

         centro  de custeio para as despesas oriundas da gestao do

         Sistema  Unico  de  Assistencia Social-SUAS,vinculadas as

         modalidades     das     seguintes    atividades:gestao de

         servicos;gestao  e  organizacao do SUAS;gestao articulada

         e      integrada      dos     servicos     e   beneficios

         socioassistenciais;gestao  articulada  e  integrada com o

         Programa   Bolsa   Familia   e  com  o  Plano  Brasil Sem

         Miseria;gestao   do  trabalho  e  educacao  permanente na

         assistencia      social;gestao      da      informacao no

         SUAS;implementacao  da vigilancia socioassistencial;apoio

         tecnico   e  operacional  aos  conselhos  de  assistencia

         social;gestao   financeira   dos  fundos  de  assistencia



    

    

    Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:     31

    Prefeitura Municipal de Renascenca         Maio de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64                 

   

   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  

   Orgao...............:  10    SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                 

   Unidade Orcamentaria:  10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                  

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

         social;gestao  articulada  e  integrada  com os Programas

         BPC  na  Escola  e  BPC  Trabalho;Gestao e organizacao da

         rede  de  servicos  socioassistenciais e monitoramento do

         SUAS  no  Municipio; aquisicao de equipamentos e material

         permanente.

   08.244.0041.2.066.000     SCFV-    Servico   de   Convivencia e                         2.000,00                            2.000,00

                             Fortalecimento  de Vinculos (Protecao

                             Social Basica)

         Complementar   as   acoes   da  familia  e  comunidade na

         protecao  e  desenvolvimento  de criancas e adolescentes,

         adultos   e  idosos  e  no  fortalecimento  dos  vinculos

         familiares  e  sociais;  assegurar  espacos de referencia

         para   o  convivio   grupal,   comunitario  e  social e o

         desenvolvimento     de     relacoes    de    afetividade,

         solidariedade  e  respeito  mutuo;Possibiliat a ampliacao

         do  universo  informacional,  artistico  e  cultural, bem

         como        estimular        o    desenvolvimento      de

         potencialidades,habilidades,talentos   e  propiciar   sua

         formacao  cidada;Estimular a participacao na vida publica

         do    territorio   e  desenvolver   competencias   para a

         compreensao   critica  da  realidade  social  e  do mundo

         contemporaneo;  e contribuir para a insercao,reinsercao e

         permanencia   das  criancas  e  adolescentes  no  sistema

         educacional.   Desenvolvimentos   de  oficinas  de  artes

         plasticas-desenho,          pintura          e     outras

         formas:Teatro/dramatizacao;danca-regionais,modernas,class

         icas;Musica-coral,instrumentos    diversos;contacao    de

         historias,cantinho            da            leitura;jogos

         recreativos,esportivos    e   de   lazer;informatica;arte

         circense;comunicacao-tv,video,cinema,radio,jornal;dinamic

         as           e      palestras;gincanas;brincadeiras;datas

         comemorativas;atividades  de campo dentre outras,conforme

         demanda e planejamento da Assistencia Social.

   08.244.0041.2.072.000     Bloco  de  Financiamento da Gestao do                         3.591,00                            3.591,00

                             PROGRAMA  BOLSA  FAMILIA  e  Cadastro

                             Unico - Portaria MDS 113/2015

         Custear  despesas como: aquisicao de material de consumo,

         sevicos,  equipamentos  e  material  permanente  e outros

         para  atendimento  do Bloco de Financiamento da Gestao do

         PROGRAMA  BOLSA  FAMILIA  e Cadastro Unico - Portaria MDS

         113/2015;   treinamento   para   equipes   que  operam os

         sistemas  informatizados  do  CADASTRO UNICO; Contratacao

         de   Tecnicos   por   tempo  determinado  para  ministrar

         capacitacao/treinamento;  capacitacao  de cadastradores e

         entrevistadores;  diarias  e  passagens para deslocamento

         foram  do Municipio; locacao de espaco para realizacao de

         eventos;  realizacao  de  acoes  que viabilizem a emissao

         coletiva  de  Documentos de Registro Civil; realizacao de

         visitas  domiciliares  para verificacao das condicoes das

         familias   cadastradas   (aquisicao   de   combustiveis e

         lubrificantes);  acoes  de  divulgacao  e  comunicacao de

         campanhas    de   atualizacao   cadastral,   melhorias na

         infraestrutura  p/atendimento  as familias; implementacao

         de  programas  complementares;  alfabetizacao de jovens e

         adultos;qualificacao  e  formacao profissional;atividades
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         de    geracao    de    trabalho    e   renda;incentivo ao

         cooperativismo;apoio a instancia de Controle Social

   08.244.0041.2.073.000     Bloco  de  Financiamento  da Protecao                           520,23                              520,23

                             Social   Especial  de  Media  e  Alta

                             Complexidade - Portaria SNAS 65/2018

         Custear   as   despesas   para  atendimento  ao  Bloco de

         Financiamento  da  Protecao  Social  Especial  de Media e

         Alta  Complexidade  -  Portaria SNAS 65/2018; atendimento

         ao   servico   de   protecao   social  a  adolescentes em

         cumprimento   de  medidas  socioeducativas  de  liberdade

         assistida  (LA)  e  de prestacao de servicos a comunidade

         (PSC);  servico  de protecao social especial para pessoas

         com  deficiencia,  idosos e suas familias, com algum grau

         de  dependencia,  e/ou  violacao de direitos. Atendimento

         ao  servico  de acolhimento institucional. Acolhimento em

         diferentes  tipos  de  equipamentos destinados a familias

         e/ou   individuos  com  vinculos  familiares  rompidos ou

         fragilizados,   a  fim   de  garantir  protecao  integral

         atraves   da   manutencao   de   Termos  de  Convenios ou

         Consorcios   em   equipamentos  regionais  de  Criancas e

         Adolescentes,  Idosos,  Mulheres em situacao de violencia

         e   individuos,   por   determinacao  judicial.  Manter o

         servico  de  Acolhimento  em FAMILIA ACOLHEDORA; adquirir

         materiais   de   consumo,   servicos,   e  equipamentos e

         material    permanente    destinados    a  Media   e Alta

         complexidade.

          

   08.244.0041.2.076.000     Bloco  de Protecao Social Especial de                         2.200,80                            2.200,80

                             ALTA COMPLEXIDADE

         Atendimento  ao  servico  de  acolhimento  institucional.

         Acolhimento   em   diferentes   tipos   de   equipamentos

         destinados   a  familias  e/ou  individuos  com  vinculos

         familiares  rompidos  ou  fragilizados, a fim de garantir

         protecao  integral  atraves  da  manutencao  de Termos de

         Convenios  ou  Consorcios  em  equipamentos  regionais de

         Criancas  e Adolescentes, Idosos, Mulheres em situacao de

         violencia   e  individuos,   por  determinacao  judicial.

         Manter  o  servico  de Acolhimento em FAMILIA ACOLHEDORA;

         adquirir  materiais  de consumo, servicos, e equipamentos

         e material permanente destinados a alta complexidade.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                            27.438,68                           27.438,68
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   08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social                                                7.095,00                            7.095,00

   08.243.0000.0.000.000  Assistencia a Crianca e ao Adolescente                           7.095,00                            7.095,00

   08.243.0039.0.000.000   Atender   criancas  e  adolescentes em                          7.095,00                            7.095,00

                           situacao  de  risco e vulnerabilidade,

                           mediante       acoes       educativas,

                           preventivas,  de  protecao  integral e

                           de    abrigo,    contribuindo   para a

                           preservacao  da  vida  e  o  acesso as

                           condicoes         de        cidadania.

                           Instrumentalizacao   para  erradicacao

                           do  trabalho infantil. Atender ao Art.

                           227 da Constituicao Federal.

   08.243.0039.6.038.000     Manutencao       das       Atividades                         7.095,00                            7.095,00

                             relacionadas     ao     atendimento a

                             Crianca e ao Adolescente

         Manter  as  atividades com  treinamentos,  de capacitacao

         de  docentes,  dos Conselheiros dos Direitos da Crianca e

         do   Adolescente   e  Conselheiros  Tutelares,  e  demais

         despesas   necessarias   ao   andamento  das  atividades;

         atender  criancas  e  adolescentes em situacao de risco e

         vulnerabilidade,  mediante acoes educativas, preventivas,

         de  protecao  integral  e  de abrigo, contribuindo para a

         preservacao   da   vida   e  o   acesso  as  condicoes de

         cidadania;  Campanhas informativas e educativas, eventos,

         seminarios,  congressos  e conferencias com a comunidade;

         implantar   e  manter   o  programa  Familia  Acolhedora;

         ampliacao  a  utilizacao  do  SGD-Sistema de Garantias de

         Direitos(Cons.Tutelar,CMDCA,promotoria     e   defensoria

         publica,  delegacias especializadas); rede de atendimento

         a  Crianca  e  Adolescente  do Municipio; criar, manter e

         auxiliar  programas  de  prevencao e reabilitacao em caso

         de  prostituicao  infanto/juvenil,  DST´s  e  dependencia

         quimica;   acoes   voltadas   para  a  protecao  contra a

         violencia   sexual,  fisica,  psicologica  de  criancas e

         adolescentes;  promover acoes direcionadas a saude mental

         de  criancas  e  adolescentes nos aspectos de insercao em

         atividades/projetos    que    auxiliem    na   prevencao;

         Instrumentaliz.p/erradicacao    do   trabalho   infantil;

         crianca  e  adolescente  em  conflito  com a Lei; medidas

         socioeducativas  em  meio  aberto; atender ao Art. 227 da

         Constit.Federal;  atender ao Art. 8o da Instrucao Normat.

         no  36/2009, de 27/08/2009, do Tribunal de Contas do E.do

         Parana,  a qual determina as politicas de atendimento que

         poderao  contemplar  a  crianca, o adolescente, o jovem e

         os  pais e responsaveis, atraves de programas, servicos e

         acoes;  aquisicao  de  materiais  de  consumo, alimentos,

         limpeza  e  outros, para doacao a criancas e adolescentes

         carentes;   apoiar,   manter   e  realizar   convenios em

         conjunto  com  outros  orgaos  do governo e com entidades

         particulares,  para  as  atividades  do fundo da crianca;

         aplicar  as  doacoes  de  pessoas  fisicas e juridicas em

         atividades  especificas  ao  atendimento  da crianca e do

         adolescente.
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                         Total Unidade Orcamentaria...........                             7.095,00                            7.095,00



    

    

    Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:     35

    Prefeitura Municipal de Renascenca         Maio de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64                 
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   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social                                               53.183,97                           53.183,97

   08.244.0000.0.000.000  Assistencia Comunitaria                                         53.183,97                           53.183,97

   08.244.0041.0.000.000   Participar  e  integrar  com as demais                          3.129,40                            3.129,40

                           politicas    publicas    atraves    de

                           organizacoes          representativas,

                           conselhos    municipais,   e  rede  de

                           atendimento    do   Municipio   para a

                           criacao,  implantacao, implementacao e

                           manutencao   de  programas,  projetos,

                           servicos   e  beneficios  de  Protecao

                           Social  Basica e Especial, que visam o

                           fortalecimento                     das

                           familias/comunidades,  assegurando  os

                           direitos           socioassistenciais,

                           garantindo  o  direito ao atendimento,

                           conforme demanda.

   08.244.0041.2.055.000     Profissionalizacao   de  Adolescentes                         3.129,40                            3.129,40

                             Aprendizes  - Lei 10.097/00 e Decreto

                             5.598/05

         Garantir  verba  suficiente  para  implementar o programa

         social  municipal  de  profissionalizacao de adolescentes

         na  modalidade  de  aprendizagem  da Lei 10.097/00 e pelo

         Decreto   5.598/05,  ou  seja,  no  sentido  de  se criar

         programas   e  convenios   com  instituicoes  do  governo

         estadual    e/ou   federal,   e  ate   mesmo   organismos

         internacionais  (OIT,Banco Mundial,etc) e/ou entidades da

         iniciativa  privada,  e  tambem  com recursos proprios do

         Municipio  no  intuito  de facilitar a profissionalizacao

         de jovens para o mercado de trabalho.

   08.244.0042.0.000.000   Manter  e  modernizar  o  orgao gestor                         50.054,57                           50.054,57

                           municipal  de  assistencia  social, de

                           modo  a  melhor  atender  e  apoiar os

                           programas finalisticos

   08.244.0042.2.041.000     Atividades  de  Assistencia  Social -                        50.054,57                           50.054,57

                             ORGAO GESTOR

         Manter  as  atividades  da unidade de assistencia social,

         folha  de pagamento, encargos e outras despesas; executar

         acoes   de  informatica;  manutencao  dos  bens  moveis e

         imoveis    da    unidade;   manter   estrutura   fisica e

         administrativa  do  orgao  gestor da assistencia social e

         da  rede de atendimento; implantar e manter o CRAS-Centro

         de  Referencia  de Assistencia Social; capacitar tecnicos

         e  gestores  da  area  social,  do  orgao gestor, rede de

         atendimento  e conselheiros municipais; realizar e apoiar

         as   atividades  do  Conselho  Municipal  de  Assistencia

         Social,  a realizacao de conferencia municipais, bem como

         a  participacao  das  instancias  deliberativas  nos tres

         niveis  de  governo; realizacao de diagnostico social com

         banco  de  dados;  contratacao  de  tecnicos  (assistente

         social,  psicologo, pedagogo). Arcar com os dispendios do

         valor  da  folha  de  pagamento  e  encargos  sociais dos

         CONSELHEIROS TUTELARES.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                            53.183,97                           53.183,97



    

    

    Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:     36

    Prefeitura Municipal de Renascenca         Maio de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64                 

   

   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  

   Orgao...............:  10    SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                 

   Unidade Orcamentaria:  10.03 ASSISTENCIA SOCIAL - ORGAO GESTOR                                                                      

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       



    

    

    Estado do Parana                           Programa de Trabalho                                                        Folha:     37

    Prefeitura Municipal de Renascenca         Maio de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64                 

   

   Unidade Gestora.....:  CONSOLIDADO                                                                                                  

   Orgao...............:  10    SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                 

   Unidade Orcamentaria:  10.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                                                               

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

   Codigo                Especificacao                                    Projetos       Atividades  Oper. Especiais              Total

                                                                                                                                       

   08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social                                               10.921,50                           10.921,50

   08.244.0000.0.000.000  Assistencia Comunitaria                                         10.921,50                           10.921,50

   08.244.0041.0.000.000   Participar  e  integrar  com as demais                         10.921,50                           10.921,50

                           politicas    publicas    atraves    de

                           organizacoes          representativas,

                           conselhos    municipais,   e  rede  de

                           atendimento    do   Municipio   para a

                           criacao,  implantacao, implementacao e

                           manutencao   de  programas,  projetos,

                           servicos   e  beneficios  de  Protecao

                           Social  Basica e Especial, que visam o

                           fortalecimento                     das

                           familias/comunidades,  assegurando  os

                           direitos           socioassistenciais,

                           garantindo  o  direito ao atendimento,

                           conforme demanda.

   08.244.0041.2.077.000     Manutencao       das       Atividades                        10.921,50                           10.921,50

                             relacionadas com o IDOSO

         Financiamento   de   programas,   projetos   e  servicos,

         constantes  na politica municipal de atendimento ao Idoso

         de  Protecao  Social Basica e Especial, aos idosos que se

         encontram   em   situacao  de  risco  pessoal  e  social,

         situacao  de  abandono  e  violencia,  maus tratos, etc.;

         aquisicao    de   material   permanente   e  de   consumo

         necessarios   para   a  execucao  de  acoes;  construcao,

         reforma  e  ampliacao de espacos destinados a execucao da

         politica  municipal  do Idoso; remodelacao e ampliacao do

         Clube     de     Idosos     Reviver;    desenvolvimento e

         aperfeicoamento     dos     instrumentos    de    gestao,

         planejamento,   administracao   e  controle   das  acoes;

         desenvolvimento   de   programas  de  estudo,  palestras,

         seminarios,    congressos,    conferencias,   pesquisas e

         capacitacao  para melhoria da qualidade de vida do Idoso;

         apoio  a qualificacao de Conselheiros Municipais; apoio a

         campanhas  e  divulgacao  de acoes de defesa dos direitos

         do  Idoso;  implementar acoes de inclusao social e demais

         garantias   de  Direitos  do  Estado  do  Idoso  e demais

         legislacoes  pertinentes; Desenvolvimento e aplicacao das

         Acoes  previstas  na  Lei  Municipal  no  1168,  de 01 de

         Dezembro  de  2010; promover acoes que contribuam para um

         envelhecimento  saudavel,  desenvolvimento de autonomia e

         sociabilidade,  fortalecimento  de  vinculos familiares e

         prevencao  de situacoes de risco social; incentivar acoes

         que   visam   a  experimentacao   artisticas   culturais,

         esportivas e de lazer.

                                                                                                                                       

                         Total Unidade Orcamentaria...........                            10.921,50                           10.921,50

                                                                                                                                       

                         Total do Orgao .........................                         98.639,15                           98.639,15

                                                                                                                                       

                         Total Geral ............................         8.901,17     1.979.721,46        41.875,19       2.030.497,82


