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     Público-alvo: 01 - POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO                                      

                         Programa: 0000 - Encargos Especiais                                          
                                          Necessidade de dar cumprimento às obrigações constitucionais e legais                 

                         Programa: 0001 - Modernização Institucional do Legislativo Municipal         
                                          Necessidade de auxiliar na modernização do legislativo municipal                      

                         Programa: 0002 - Gestão Administrativa,Fiscal,Tecnológica e Transparência    
                                          Apoio logistico na  esfera  administrativa,fiscal,tecnologica,  de gestão de pessoas e
                                          transparências das contas publicas                                                    

                         Programa: 0003 - Cultura, Lazer e Esporte Para Todos                         

                         Programa: 0009 - Gestão Educacional Ambiental-Visão Turística                
                                          Necessidades de elaborar   diretrizes   para  o  desenvolvimento  urbano  sustentável,
                                          incluindo as atuações  que  englobam o planejamento turístico para ser desenvolvido no
                                          Município.                                                                            

                         Programa: 0011 - Ação em Trabalho e Inclusão Social                          

                         Programa: 0013 - Saúde Para Todos                                            
                                          Garantir mediante políticas  na área da saúde pública, a redução do risco de doenças e
                                          de outros agravos,  o  acesso  universal  e  igualitário  das  ações  para a promoção,
                                          proteção e recuperação da saúde municipal                                             

                         Programa: 0018 - Infraestrutura Urbana - Vida Urbana c/ Qualidade            
                                          Implementar ações voltadas  ao  melhor  atendimento  nos  serviços  de  infraestrutura
                                          urbana, abrangendo os  serviços de transporte, segurança pública, limpeza e manutenção
                                          de praças e  logradouros  públicos, estendendo esses serviços a zona rural para melhor
                                          atendimento das comunidades.                                                          

                         Programa: 0020 - Agricultura e Abastecimento de Qualidade                    

                         Programa: 0021 - Valorização da Cultura, Esporte e Lazer para Todos          
                                          Melhoria no atendimento à população do Município, porporcionando a valorização na área
                                          cultural, assim como  a  implementação de programas relacionados a prática do desporto
                                          pelo jovens e idosos, no intuito de incentivar a maior participação desse público, bem
                                          como de fomentar o lazer a toda população local.                                      

                         Programa: 0024 - Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem              
                                          Garantir melhor qualidade  de  ensino  na  rede municipal, com aplicação aos programas
                                          implantados advindos do cofinanciamento do FNDE.                                      

                         Programa: 0026 - Programa Municipal p/Pesca como Atividade Sustentável       
                                          Fixar normas, critérios,  padrões  e  medidas  de  ordenamento  do uso sustentável dos
                                          recursos pesqueiros. Subsidiar,  assessorar  e participar em interação juntos a outros
                                          orgãos, negociações e   eventos  que  envolvam  o  comprometimento  de  direitos  a  a
                                          interferencia em interesses nacionais sobre a pesca e aquicultura.                    

                         Programa: 0032 - Gestão dos Recursos do Fundeb                               
                                          Gerenciar e aplicaros recursos recebidos do FUNDEB em prol da melhoria de qualidade do
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                                          ensino municipal.                                                                     

                         Programa: 0297 - Regime de Previdencia Própria RPPS                          
                                          Necessidade de garantir o pagamento e a prestação de serviços assistenciais a inativos
                                          e pensionistas que  contribuíram  com  o  regime de previdencia própria dos servidores
                                          deste Município.                                                                      

                         Programa: 9999 - Reserva de Contingência                                     
                                          Reserva global de recursos, não vinculada expecificamente a determinado orgão, unidade
                                          orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação a Receita Corrente
                                          Líquida e destinada  ao  atendimento de passivos contigentes e outros riscos e eventos
                                          fiscais imprevitos, nestes    incluídos    os   créditos   adicionais   para   atender
                                          insuficiências de dotações orçamentárias ou despesas não previstas na Lei Orçamentária
                                          Anual.                                                                                


