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  Ação.....: 0001 - Amortização e Encargos da Dívida                                                
  Descrição:        Despesa com pagamento  do  principal  e  atualização monetária proveniente a parcelamento junto a ente
                    público.                                                                                              

  Ação.....: 0002 - Amortização com Dívida Contratada(INSS,IGEPREV,PASEP e Outros.                  
  Descrição:        Amortização da dívida contratada junto a órgão fiscalizador.                                          

  Ação.....: 0003 - Contribuição ao Pasep                                                           
  Descrição:        Contribuição incidente sobre  receita  corrente  arrecadada  mensalmente,  obrigatória  à  entidade de
                    direito público.                                                                                      

  Ação.....: 0004 - Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais                                  
  Descrição:        Liquidação do reconhecimento judicial de uma dívida que o Municipio tem com o autor da ação.          

  Ação.....: 1001 - Aquisição de Veículos                                                           
  Descrição:        Assegurar melhores condições  para  a  execução  das  atividades  de  fiscalização exercida pelo Poder
                    Legislativo.                                                                                          

  Ação.....: 1002 - Construção e Reforma do Prédio da Câmara                                        
  Descrição:        Assegurar melhores condições   para   a   execução   das  atividades  legislativas,mediante  melhoria,
                    construção/ampliação do espaço físico, bem como da aquisição de novos equipamentos.                   

  Ação.....: 1003 - Encargos com  Publicidade -Poder Legislativo                                    
  Descrição:        Implantar o serviço de comunicação e publicidade no legsilativo municipal.                            

  Ação.....: 1004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal                                   
  Descrição:        Assegurar a manutenção das ações com melhor execução das atividades legislativa.                      

  Ação.....: 1005 - Manutenção das Atividades Parlamentares dos EDIS                                
  Descrição:        Manter as ações e as atividades do Poder Legislativo.                                                 

  Ação.....: 1100 - Bloco de Gestão/IGDE-SUAS                                                       
  Descrição:        Proporcionar o acesso da População aos programas de trabalho e inclusão social.                       

  Ação.....: 1101 - Bloco de Gestão/PBF-IGD-M                                                       
  Descrição:        Atender a população alcançada pelo probrama "bolsa família", com apoio logístico as ações.            

  Ação.....: 1102 - Bloco de Proteção Especial/PAC I-Ações Estratégicas do PETI                     
  Descrição:        Gerenciar as ações  estratégicas  voltadas  ao  Programa  do Ministério de Desenvolvimento Social para
                    atender crianças e adolescentes identificadas em situação de trabalho.                                

  Ação.....: 1103 - Bloco de Proteção Social/PAC I-BPC na Escola-Questionário Aplicado              
  Descrição:        Avaliar e operacionar as ações do BPC da assistência social e RMV nas escolas.                        

  Ação.....: 1104 - Bloco de Proteção Especial/PFMC-PAEFI                                           
  Descrição:        Atendimento especializado as famílias de risco econômico-assistêncial                                 

  Ação.....: 1105 - Bloco de Proteção Social Básica/PF-Serv.de Prot.e Atendto Integ.à Família-PAIF  
  Descrição:        Gerir ações junto a famílias e indivíduos em situação de risco por violação de seus direitos.         

  Ação.....: 1106 - Bloco de Proteção Social Básica/PV-Equipe Volante                               
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  Descrição:        Proporcionar o acesso da População aos programas trabalho e inclusão social.                          

  Ação.....: 1107 - Bloco de Proteção Social Básica/PV-SCFV-Adolescente e Jovens                    
  Descrição:        Atender aos jovens  na  faixa  etária  de 15 a 17 anos com toda os programas e ações voltadas a trazer
                    esses jovens à sociedade.                                                                             

  Ação.....: 1108 - Bloco de proteção Social Básica/PV-SCFV-Criança de 06 a 15 Anos                 
  Descrição:        Atender a criança até os 15 anos nas ações propostas pelo programa.                                   

  Ação.....: 1109 - Bloco de Proteção Social Básica/PV-SCFV-Criança de 6 Anos e Família             
  Descrição:        Atendimento a criança e sua família com faixa etária de 06 anos com açoes atendidas pelo programa.    

  Ação.....: 1110 - Bloco de Proteção Social Básica/PV-SCFV-Idosos                                  
  Descrição:        Proporcionar o acesso da População aos programas de trabalho e inclusão social.                       

  Ação.....: 1112 - Construção do CREAS                                                             
  Descrição:        Construir o Centro  de  Referência  Espacializado da Assistência Social, oferecendo com isso, melhores
                    condições de atendimento socio-econômico a população de maior necessidade do Município.               

  Ação.....: 1113 - Construção, Reforma e Ampliação do CRAS                                         
  Descrição:        Construir, reformar e  ampliar  o  prédio  onde  se  encontra  instalado  o  Centro  de  Referência de
                    Assistência Social.                                                                                   

  Ação.....: 1114 - Manutenção da Secretaria de Trabalho e Inclusão Social                          
  Descrição:        Manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Trabalho e Inclusão Social.                

  Ação.....: 1115 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes  
  Descrição:        Proporcionar ações de garantia dos direitos da criança e do adolescentes.                             

  Ação.....: 1116 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar                                   
  Descrição:        Proporcionar o acesso da população aos programas de trabalho e inclusão social.                       

  Ação.....: 1117 - Manutenção do Abrigo Municipal                                                  
  Descrição:        Proporcionar o acesso da população aos programas de trabalho e inclusão social.                       

  Ação.....: 1118 - Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social-CRAS                   
  Descrição:        Proporcionar o acesso da População aos programas de trabalho e inclusão social.                       

  Ação.....: 1119 - Manutenção do CREAS                                                             
  Descrição:        Proporcionar o acesso da População aos programas de trabalho e inclusão social.                       

  Ação.....: 1120 - Manut. do Programa de Apoio a Pessoa c/Baixa Vulnerabilidade Social e Econômica 
  Descrição:        Atender a família com baixo poder aquisitivo e vulnerabilidade social abaixo da linha da pobreza.     

  Ação.....: 1121 - Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada                     
  Descrição:        Proporcionar o acesso da População aos programas de trabalho e inclusão social.                       

  Ação.....: 1122 - Manutenção do PROJOVEM Adolescente                                              
  Descrição:        Proporcionar o acesso da população aos programas de trabalho e inclusão social.                       

  Ação.....: 1123 - Manutenção dos Conselhos Setoriais Vinculados à Assistência Social              
  Descrição:        Proporcionar o acesso da População aos programas de trabalho e inclusão social.                       
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  Ação.....: 1124 - Manutenção dos Convêncios-Guarda Mirim e ADEVINA                                
  Descrição:        Atender a programas  voltados  a  guarda mirim, dando assim, incentivo as crianças e adolescentes a se
                    firmarem com as regras de segurança pública                                                           

  Ação.....: 1125 - Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social     
  Descrição:        Reformar e ampliar  o  prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, para melhor atendimento a
                    população local.                                                                                      

  Ação.....: 1126 - Serviço de Atendimento Institucional-SAI                                        
  Descrição:        Proporcionar o acesso da população aos programas de trabalho e inclusão social.                       

  Ação.....: 1127 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais                                  
  Descrição:        Atender as ações  e  necessidades  das  famílias  com  vulnerabilidade  econômica  de  baixa  renda  e
                    necessidades de apoio temporário.                                                                     

  Ação.....: 1300 - Gestão da Política de Saúde Pública-Aquisição de Veículo Terrestre e Aquático   
  Descrição:        Proporcionar o acesso aos usuáriosda rede pública de saúde.                                           

  Ação.....: 1301 - Gestão de Política de Saúde Pública - Capacitação dos Profissionais de Saúde    
  Descrição:        Proporcionar o acesso aos usuários da rede publica de saúde.                                          

  Ação.....: 1302 - Gestão de Política de Saúde Pública-Manut. das Atividades da Sec. Mun. de Saúde 
  Descrição:        Proporcionar o acesso aos usuários da rede publica de saúde.                                          

  Ação.....: 1303 - Gestão de Política de Saúde Pública-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde   
  Descrição:        Proporcionar o acesso aos usuários da rede publica de saúde.                                          

  Ação.....: 1304 - Gestão da Política de Saúde Pública-Manutenção de Benefícios Eventuais          
  Descrição:        Atender as necessidades  dos usuários de baixa renda na questão da área da saúde com próteses, óculos,
                    fraldas geriátricas, leites,  remédios  especiais  e  outras  necessidades  apontadas  pelo serviço de
                    assistência social com orientação médica.                                                             

  Ação.....: 1305 - Manutenção da Atenção Básica/PF-Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde
  Descrição:        Aquisição de equipamentos necessários para manter a saúde básica do município.                        

  Ação.....: 1306 - Manutenção da Atenção Básica/PF-Construção,Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde
  Descrição:        Proporcionar o acesso aos usuários da rede publica de saúde.                                          

  Ação.....: 1307 - Manutenção da Atenção Básica/PF-Manutenção de Campanhas de Vacinação e Rotina   
  Descrição:        Proporcionar o acesso aos usuários da rede pública de saúde.                                          

  Ação.....: 1308 - Manut. da Atenção Básica/PF-Manut.do Controle de Doenças Crônicas e Degenerativa
  Descrição:        Gestão das campanhas de prevenção as doenças crônicas e degenerativas.                                

  Ação.....: 1309 - Manutenção da Atenção Básica/PF-Manutenção daa Ações de Saúde Mental.           
  Descrição:        Atender a população carente de recursos.                                                              

  Ação.....: 1310 - Manutenção da Atenção Básica/PF-Manutenção da Rede Cegonha/RCEG                 
  Descrição:        Atendimento a gestantes carentes.                                                                     

  Ação.....: 1311 - Manutenção da Atenção Básica/PF-Manut. do Prog. Básico Assistência Farmacêutica 
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  Descrição:        Assistência farmacêutica para atender a população carente do Município.                               

  Ação.....: 1312 - Manutenção da Atenção Básica/PF-Manutenção do Programa Farmácia Popular         
  Descrição:        Manutenção do Programa da Farmácia Popular implantado pelo sistema de saúde.                          

  Ação.....: 1313 - Manutenção da Atenção Básica/PV-Manutenção do Programa PACS.                    
  Descrição:        Atender preventinamente a população das comunidades.                                                  

  Ação.....: 1314 - Manutenção da Atenção Básica/PV-Manutenção do Programa Saúde da Família/PSF     
  Descrição:        Levar ao usuário  da  rede pública a saúde preventiva com acompanhamento médico e demais profissionais
                    da saúde capacitados a atender a todos.                                                               

  Ação.....: 1315 - Manutenção da Atenção Básica/PV-Manutenção da Assistência em Saúde Bucal        
  Descrição:        Proporcionar o acesso aos usuários da rede pública de saúde e tratamento dentário.                    

  Ação.....: 1317 - Manutenção da Atenção Básiva/PV-Manutenção das Unidades Básicas de Saúde/UBS    
  Descrição:        Manter com qualidades todas as UBS do Município.                                                      

  Ação.....: 1318 - Vigilância em Saúde-Manut. das Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária/VISA 
  Descrição:        Proporcionar o acesso aos usuários da rede pública de saúde.                                          

  Ação.....: 1319 - Vigilância em Saúde-Manutenção das Ações e Profilaxia da Raiva Humana e Animal  
  Descrição:        Atendimento das ações para banir a raiva humana do Município.                                         

  Ação.....: 1320 - Vigilância Sanitária-Manutenção do Programa de Controle de Endemias             
  Descrição:        Proporcionar o acesso aos usuários da rede pública de saúde.                                          

  Ação.....: 1321 - Vigilância em Saúde-Gerenciemanto de Risco de Vigilância Sanitária/VISA         
  Descrição:        Atendimento e gerenciamento dos riscos em vigilância sanitária no Município.                          

  Ação.....: 1322 - Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC                         
  Descrição:        Programa implantado no âmbito hospitalar.                                                             

  Ação.....: 1323 - MAC-Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde                         
  Descrição:        Adquerir equipamentos para  atender  a  todas as unidades de saúde do Município, dando assim um melhor
                    atendimento aos usuários da rede pública municipal.                                                   

  Ação.....: 1324 - MAC-Manutenção do Serviço de Atendimento de Saúde-SAMU                          
  Descrição:        Proporcionar o acesso aos usuários da rede pública de saúde.                                          

  Ação.....: 1325 - MAC-Cirurgía Eletiva-FAEC                                                       
  Descrição:        Atendimento de qualidade aos mais carentes                                                            

  Ação.....: 1326 - Gestão da Política de Saúde Pública-Construção de Academia de Saúde ao Ar Livre 
  Descrição:        Proporcionar o acesso  aos  usuários  da  rede  de saúde pública, academia acompanhada de profissional
                    qualificado para uma melhor qualidade de vida.                                                        

  Ação.....: 1327 - Gestão de Política de Saúde Pública - Construção do CAPS e CTA                  
  Descrição:        Construir o CAPS e CTA para melhor atendimento ao usuário.                                            

  Ação.....: 1328 - Gestão da Política de Saúde Pública-Reforma e Ampliação de Prédios da Saúde     
  Descrição:        Ampliação e reforma  da  Secretaria  de  Saúde,  do  laboratório  de análises clínicas, da maternidade
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                    municipal e do prédio do hospital municipal.                                                          

  Ação.....: 1329 - Gestão da Política de Saúde Pública-Gestão do Programa TFD                      
  Descrição:        Gerir a transferência  de  pessoas com necessidade de tratamento fora do domicílio, em vista de melhor
                    atendimento especializado.                                                                            

  Ação.....: 1330 - Gestão da Política de Saúde Pública-Manutenção do Programa Casa de Apoio        
  Descrição:        Dar apoio aos  usuários da saúde que precisa de deslocamento para Santarém e não possuem local para se
                    hospedar quando se encontram em tratamento fora do Município, Santarém e Belém.                       

  Ação.....: 1801 - Aquisição de Veículos e Implementos Rodoviários                                 
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura no Município.                                   

  Ação.....: 1802 - Construção e Recuperação de Estradas Vicinais                                   
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura viária das vicinais do Município.               

  Ação.....: 1803 - Construção de Microssistema de Abastecimento de Água                            
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade nno abastecimento de água potável aos municipes                   

  Ação.....: 1804 - Construção e Reforma de Ponte                                                   
  Descrição:        Proporcionar melhorias nas  pontes existentes, bem como construir pontes nas comunidades e locais onde
                    se façam necessárias,  dando  assim  melhor fluxo de trânsito à população do Município, - Sugestão dos
                    Vereadores: Caraxi(5)-Gean, Leonardo,  Alex;  Curitanfam  (1)-Castelo,  Gean,  Franci, leonardo, Jair;
                    Surubeju (2)-Franci                                                                                   

  Ação.....: 1805 - Construção, Ampliação e Reabilitação de Prédio Público                          
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura no Município.                                   

  Ação.....: 1806 - Contenção de Enchentes da Erosão na Orla do Rio                                 
  Descrição:        Conter a erosão  no  Município  provocados  pelas  grandes  chuvase enchentes, evitando assim, maiores
                    transtornos ao entorno da orla do rio.                                                                

  Ação.....: 1807 - Expansão do Abastecimento de Água                                               
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura no Município.                                   

  Ação.....: 1808 - Expansão do Sistema de Iluminação Pública                                       
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura no Município.                                   

  Ação.....: 1809 - Implantação da Infraestrutura Viária                                            
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura no Município.                                   

  Ação.....: 1810 - Manutenção da Infraestrutura Rural                                              
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura rural do Município.                             

  Ação.....: 1811 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras                                     
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura no Município.                                   

  Ação.....: 1812 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria Municipal de Trânsito                
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura do transito no Município.                       

  Ação.....: 1813 - Manutenção de Logradouros Públicos e do Cemitério Municipal                     
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura no Município.                                   
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  Ação.....: 1814 - Manutenção do Abastecimento de Água                                             
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura no Município.                                   

  Ação.....: 1815 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública                                     
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura no Município.                                   

  Ação.....: 1816 - Manutenção dos Grupos Geradores de Energia Elétrica na Zona Rural               
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura no Município.                                   

  Ação.....: 1817 - Melhorias das Condições de Habitação - Unidades Sanitárias                      
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura no Município.                                   

  Ação.....: 1818 - Pavimentação de Vias Urbanas                                                    
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura no Município.                                   

  Ação.....: 1819 - Reforma do Terminal Hidroviário e Portos                                        
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura no Município.                                   

  Ação.....: 1820 - Reforma e Ampliação do Aeródromo                                                
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura no Município.                                   

  Ação.....: 1821 - Serviços de Drenagem na Área Urbana                                             
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura no Município.                                   

  Ação.....: 1822 - Urbanização da Orla Fluvial                                                     
  Descrição:        Proporcionar melhorias de qualidade na infraestrutura no Município.                                   

  Ação.....: 1823 - Construção do Centro Integrado de Governo                                       
  Descrição:        Construir um centro onde seja reunida as secretarias de governo e setores centralizados desta forma os
                    órgão do governo. Sugestão dos vereadores : Jair Alves , Leonardo , Aldenor Coutinho e Franciane .    

  Ação.....: 1824 - Reconstrução do Bosque Dionísio Bentes                                          
  Descrição:        Reconstruir o espaço do Bosque Dionísio Bentes, com reordenação da ocupação local, abrindo espaço para
                    a implantação da  feira  de  produtos agrícolas, para melhor comercialização dos produtos agrícolas do
                    Município.                                                                                            

  Ação.....: 2001 - Capacitação para Servidores Municipais                                          
  Descrição:        Assegurar a Funcionalidade da Gestão com qualidades nos gastos Públicos                               

  Ação.....: 2002 - Desapropriações e Aquisições de Imóveis e Benfeitorias por Interesse Social     
  Descrição:        Atender ao interesse da sociedade carente do município.                                               

  Ação.....: 2003 - Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito                                    
  Descrição:        Assegurar a funcionalidade da gestão com qualidade nos gastos públicos                                

  Ação.....: 2004 - Manutenção da Defesa Civil Municipal                                            
  Descrição:        Assegurar a Funcionalidade da Gestão com qualidades nos gastos Públicos                               

  Ação.....: 2005 - Manutenção da Publicidade do Governo                                            
  Descrição:        Assegurar a Funcionalidade da Gestão com qualidade e transparência nos gastos Públicos                

  Ação.....: 2006 - Manutenção da Representação Municipal em Belém                                  
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  Descrição:        Assegurar a Funcionalidade da Gestão com qualidade nos gastos Públicos                                

  Ação.....: 2007 - Manutenção da Residencia Oficial                                                
  Descrição:        Dar apoio logístico e administrativo à Residencia Oficial.                                            

  Ação.....: 2008 - Manutenção da Secretaria de Administração, Patrimônio e Finanças                
  Descrição:        Assegurar a Funcionalidade da Gestão com qualidade nos gastos Públicos                                

  Ação.....: 2009 - Modernização do Sistema de Arrecadação Tributária                               
  Descrição:        Assegurar a funcionalidade da gestão de qualidade nos gastos públicos                                 

  Ação.....: 2010 - Apoio à Regularização Fundiária Rural                                           
  Descrição:        Firmar cooperação técnica com orgão objetivando a regularização fundiária do Município.               

  Ação.....: 2011 - Apoio ao Desenvolvimento da Agropecúaria Comercial                              
  Descrição:        Ofertar serviço de  assistência técnica ao setor agropecúario, estimular a instalação da agroindustria
                    para verticalização da  produção, estabelecer cooperação técnica com universidades e orgãos do governo
                    para apoiar o  setor  agropecúario local, atuar em regime de cooperação, para o bom controle sanitário
                    da pecuária local.                                                                                    

  Ação.....: 2012 - Apoio ao Produtor Rural na Produção da Diversificação de Culturas Permanentes   
  Descrição:        Proporcionar o desenvolvimento das atividades agrícolas e pesqueira, levando cursos, oficinas e outros
                    a todos da comunidade assistida.                                                                      

  Ação.....: 2013 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas                                             
  Descrição:        Adquirir equipamentos para dar apoio aos pequenos produtores agrícolas do Município.                  

  Ação.....: 2014 - Assistência Técnica, Formação e Qualificação aos Produtores                     
  Descrição:        Levar aos pequenos e médios produtores a capacitação com novas técnicas aplicadas na agricultura, para
                    melhor comercialização da produção do Município.                                                      

  Ação.....: 2015 - Construção de Centros de Abastecimento                                          
  Descrição:        Proporcionar um desenvolvimento  das  atividades  ambientais,  agrícolas,  pesqueira  e  incentivo  ao
                    turismo.                                                                                              

  Ação.....: 2016 - Criação de Políticas de Produção, Distrib. e Comercialização da Produção Local  
  Descrição:        Desenvolver novas políticas para melhor destribuiçãoe comercialização da produção local, priorizando o
                    abastecimento do mercado local.                                                                       

  Ação.....: 2017 - Criar Programa para Aquisição de Sêmem de Animais                               
  Descrição:        Apoiar o pequeno  produtor  com  distribuição  de sêmem de qualidade, visando melhorar o rebanho local
                    através da inseminação artificial.                                                                    

  Ação.....: 2018 - Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Agrícola do Município                       
  Descrição:        Regulação e estímulo  às  práticas  de agropecúaria sustentável, que preserva o ambiente e os recursos
                    naturais.                                                                                             

  Ação.....: 2019 - Fomento a Infraestrutura de Apoio ao Produtor Familiar                          
  Descrição:        Fomentar e dar  apoio  com  realização  de  serviços  de  mecanização agrícola, distribuição de semens
                    selecionados, adubos e defensivos agrícolas.                                                          

  Ação.....: 2020 - Formação de Parcerias c/Univ. e Instit. de Pesquisas de Inovações Tecnologicas  
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  Descrição:        Fechar parcerias com  universidades  e  outras  instituições  que desenvolvem pesquisa com implantação
                    tecnológicas na área  da  agricultura  e  processo  de  produção a ser aplicado junto ao produtores do
                    Município.                                                                                            

  Ação.....: 2021 - Gestão e Participação em Feiras e Congressos                                    
  Descrição:        Fomentar as ações  de  participações em eventos, feiras e outros que levem ao pequeno produtor a boa e
                    melhor forma de comercializar sua produção.                                                           

  Ação.....: 2022 - Implantação do Projeto Piloto com Fomento e Assistência ao Produtor             
  Descrição:        Dar apoio técnico,  fomentar  e  dar assistência a projetos visando atender aos pequenos produtores na
                    zona rural do Município.                                                                              

  Ação.....: 2023 - Incentivo a Agricultura Familiar e Associações Rurais                           
  Descrição:        Criar ações para  estimular  os  pequenos  agricultores que se encontram protegidas por uma legislação
                    específica.                                                                                           

  Ação.....: 2024 - Manutenção das Atividades da Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca e Turismo 
  Descrição:        Proporcionar o desenvolvimento das atividades e ações demandadas pela secretaria.                     

  Ação.....: 2025 - Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável         
  Descrição:        Dar apoio administrativo, financeiro e logístico ao bom funcionamento do conselho.                    

  Ação.....: 2026 - Organização das Categorias Produtivas Agrícolas                                 
  Descrição:        Contribuir para organização  dos  fatores  de produção e da relação que os agentes sociais estabelecem
                    entre si e com os meios de produção.                                                                  

  Ação.....: 2027 - Programa de Apoio Agricultura Urbana                                            
  Descrição:        Identificar famílias originárias  do  meio  rural,  oferecer  assistência  técnica  e  capacitação  ao
                    agricultor urbana e regularizar pequenas áreas para agricutura.                                       

  Ação.....: 2028 - Programa de Incentivo à Criação de Pequenos Animais                             
  Descrição:        Implantar programa para  incentivar a criação de pequenos animais aos pequenos produtores, levando até
                    esses produtores, novas  técnicase  aprimoramentos  nos  incentivos a criação de pequenos animais para
                    melhor comercialização.                                                                               

  Ação.....: 2029 - Programa de Incentivo à Melhoriam Genética dos Rebanhos                         
  Descrição:        Criar programa de  incentivo  ao pequeno produtor para melhorar a qualidade genética de seus rebanhos,
                    permitindo uma melhor comercialização de sua produção no mercado local e fora deste.                  

  Ação.....: 2030 - Unidades Demonstrativas de Manejo e Implantação de Pastagens                    
  Descrição:        Recuperação e renovação  de  pastagens degradadas, visando potencializar a disponibilidade de forragem
                    com qualidade e  consequentemente,  o  aumento  da  produtividade  animal/ha  em equilíbrio com o meio
                    ambiente                                                                                              

  Ação.....: 2101 - Construção, Manutenção e Reforma de Quadras Poliesportivas                      
  Descrição:        Fomentar as ações culturais e práticas desportivas no Município.                                      

  Ação.....: 2102 - Implantação de Espaços Públicos para a Pratica de Exercícios                    
  Descrição:        Fomentar as ações culturais e práticas desportivas no Município.                                      

  Ação.....: 2103 - Incentivo as Atividades Culturais e Folclóricas                                 
  Descrição:        Fomentar as ações culturais no Município.                                                             
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  Ação.....: 2104 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer                  
  Descrição:        Fomentar as ações culturais e práticas desportivas no Município.                                      

  Ação.....: 2105 - Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer                                    
  Descrição:        Elaborar diagnósticos periódicos quanto aos espaços de esporte e lazer existentes para subsidiar ações
                    de manutenção e  preservação.  Desenvolver  atividades  orientadas  de  atividade  e  lazer  em  massa
                    (caminhadas, ginásticas,passeios, etc),  visando  o  envolvimento  da  população  na prática saudável.
                    Fechar parceria com clubes visando atividades de esporte e lazer para a população.                    

  Ação.....: 2106 - Manutenção das Atividades Culturais                                             
  Descrição:        Sintonizar idéias e  realidades,  reconhecer  e  otimizar recursos humanos, físicos e financeiros para
                    tornar mais eficientes as ações propostas na área cultural.                                           

  Ação.....: 2107 - Restauração, Preservação e Aquisição de Equipamentos e Bens Culturais           
  Descrição:        Sobrevivência do patrimônio  cultural  exige  a  preservação  de  seus  suportes materiais, geralmente
                    impondo uma atuação  nem  sempre  do interesse particular; a defesa do patrimônio culktural imaterial,
                    são normalmente consubstanciado  em  práticas  comunitárias tradicionais, esta depende em muito, maior
                    medida de atuação da própria comunidade.                                                              

  Ação.....: 2401 - Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares                               
  Descrição:        Garantir a organização e o acesso ao público escolar.                                                 

  Ação.....: 2402 - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Ensino Infantil                   
  Descrição:        Garantir a organização e o acesso ao público escolar                                                  

  Ação.....: 2403 - Aquisição de Transporte Escolar                                                 
  Descrição:        Garantir a organização e o acesso ao público escolar.                                                 

  Ação.....: 2404 - Capacitação dos Servidores na Área da Educação                                  
  Descrição:        Garantir o treinamento  e  capacitação  dos  servidores  na  área  de  educação,  dando  assim, melhor
                    oportunidade de aprendizado e desenvolvimento técnico.                                                

  Ação.....: 2405 - Construção de Quadra Poliesportiva na Escola                                    
  Descrição:        Garantir a organização e o acesso ao público escolar.                                                 

  Ação.....: 2406 - Construção e Reforma de Escolas da Rede Municipal                               
  Descrição:        Garantir a organização e o acesso ao público escolar.                                                 

  Ação.....: 2407 - Construção e Reforma de Escolas da Educação Infantil (Creche)                   
  Descrição:        Garantir a organização e o acesso ao público escolar.                                                 

  Ação.....: 2408 - Gestão do Programa do PDDE                                                      
  Descrição:        Gerir os recursos advindos do FNDE para atender as unidades executoras que não possuem conselhos, para
                    aquisição e manutenção das necessidades básicas dessas escolas em carater de urgência.                

  Ação.....: 2409 - Gestão do Programa PNAE                                                         
  Descrição:        Gerir os recursos advindos do FNDE para atender a merenda escolar no ensino fundamental.              

  Ação.....: 2410 - Gestão do Programa PNAE - Pré Escolar                                           
  Descrição:        Gerir os recursos advindos do FNDE para atendera merenda na pré-escola.                               

  Ação.....: 2411 - Gestão do Programa PNAE - EJA                                                   
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  Descrição:        Gerir os recursos advindos do FNDE para atender o programa de Educação Jovens e Adultos.              

  Ação.....: 2412 - Gestão do Programa PNAT - Ensino Médio                                          
  Descrição:        Gerir os recursos advindos do FNDE para atender o programa de transporte escolar para o Ensino Médio. 

  Ação.....: 2413 - Gestão do Pragrama PNAT - Ensino Fundamental                                    
  Descrição:        Gerir os recursos  advindos  do  FNDE  para  manter  o  programa  de  transporte escolar para o ensino
                    fundamental.                                                                                          

  Ação.....: 2414 - Gestão do Programa PNAT - Ensino Infantil                                       
  Descrição:        Gerir os recursos  advindos  do FNDE para atender o programa de transporte escolar para o ensino médio
                    intantil.                                                                                             

  Ação.....: 2415 - Gestão do Programa QSE                                                          
  Descrição:        Gerir os recursos advindos do FNDE para atender o programa QSE.                                       

  Ação.....: 2416 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação                                  
  Descrição:        Manter e dar apoio logísticos aos programas voltados à Educação no Município.                         

  Ação.....: 2417 - Manutenção de Outros Programas do FNDE                                          
  Descrição:        Gerir os recursos advindos do FNDE para atender a outros programas repassados por esse fundo.         

  Ação.....: 2418 - Manutenção do Programa "Caminho da Escola"                                      
  Descrição:        Implantação do Programa Caminho da Escola para melhor atender ao alunado do Município.                

  Ação.....: 2419 - Manutenção do Programa Educação Infantil (Creche)                               
  Descrição:        Gerir os recursos destinados a atender o programa de educação infantil.                               

  Ação.....: 2420 - Manutenção dos Conselhos da Área de Educação                                    
  Descrição:        manter com ordenação   as   atividades  do  conselho,  capacitando  os  conselheiros  para  atuação  e
                    fiscalização na área de educação do Município.                                                        

  Ação.....: 2421 - Programa Educação Ambiental c/Apoio do FMMA                                     
  Descrição:        Implantar programa de educação ambiental dentro das escolas municipais com apoio do Fundo Municipal de
                    Meio Ambiente                                                                                         

  Ação.....: 2601 - Acompanhamento da Produção Piscícola In Loco                                    
  Descrição:        Acompanhamento, in loco,  da produção piscícola, vislumbrando a melhoria na produção e a eliminação de
                    riscos de produção.                                                                                   

  Ação.....: 2602 - Apoiar a Instalação de Frigoríficos p/verticalização do Pescado                 
  Descrição:        Dar apoio a  instalação  de  frigoríficos  para  melhorar o plano de manejoe conservação dos estoques,
                    geração de renda  e  condições  justas. A forma como se tem abordado a problemática da comercialização
                    segue uma diretriz  que  privilegia  somente  a  circulação  da  mercadoria  e os atores envolvidos no
                    processo. Entretanto, se  as  complexas relações que se desdobram nesse contexto não forem devidamente
                    compreendidas, quaisquer ações estratégicas visando o manejo e conservação dos estoques estará sujeita
                    a uma conjuntura socioeconômica ainda não conhecida em sua íntegra.                                   

  Ação.....: 2603 - Cooperação Técnica c/Universidades e ONGs-Diagnósticos de Recursos              
  Descrição:        realizar cooperação técnica  junto  a  Universidades,  ONGs  e  entidades  privadas, com o objetivo de
                    elaborar diagnósticos dos recursos e aplicação de novas tecnologias para pesca sustentável.           

  Ação.....: 2604 - Desenvolvimento da Infraestrutura Pesqueira e Aquícola                          
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  Descrição:        Fixar as normas,  critérios,  padrões  e  medidas  de  ordenamento  do  uso  sustentável  dos recursos
                    pesqueiros, com base  nos melhores dados científicos existentes. Subsidiar, assessorar e participar em
                    interação com os  órgãos  vinculados,  de  negociações  e  eventos  que  envolvam o comprometimento de
                    direitos e a interferência em interesses nacionais sobre a pesca e aquicultura.                       

  Ação.....: 2605 - Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura                       
  Descrição:        Dar suporte logístico para a aplicação das ações desenvolvidas pela gestão.                           

  Ação.....: 2606 - Serviço de Assistência, Fiscalização e Combate a Pesca Predatória.              
  Descrição:        Fiscalização a pesca  predatória  e  a  preservação  e  reprodução dos peixes na região, levando assim
                    melhoria da qualidade  de vida. A fiscalização colabora para que os peixes nao sejam extintos e esta é
                    uma responsabilidade conjunta dos poderes públicos e entidades privadas, do pescador como cidadão e de
                    toda a sociedade como um todo.                                                                        

  Ação.....: 2970 - Aquisição de Imóveis                                                            
  Descrição:        Adquirir um novo  espaço  para  reunir  todos os setores de apoio ao IPMMA, dando maior conforto e bom
                    atendimento a parte assistencial, sócio e financeiro aos contribuintes previdenciários.               

  Ação.....: 2971 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários                                         
  Descrição:        Aquisição de móveis, equipamentos e utencílios para guarnecer o novo instituto.                       

  Ação.....: 2972 - Aquisição de Equipamentos de Tecnologia e Informática                           
  Descrição:        Aquisição e estruturação da nova rede de informática do Instituto.                                    

  Ação.....: 2973 - Aquisição de Equipamentos Hospitalar p/Sala de Perícia                          
  Descrição:        Aquisição de equipamentos para implantar a sala de perícia médica do Instituto.                       

  Ação.....: 2974 - Aquisição e Manutenção de Veículo                                               
  Descrição:        Adquirir e manter um veículo para atender as atividades do Instituto.                                 

  Ação.....: 2975 - Capacitação dos Servidores do RPPS                                              
  Descrição:        Capacitação e treinamento dos servidores para aprendizagem, capacitação e estímulo no trabalho.       

  Ação.....: 2976 - Manutenção e Apoio das Ações do RPPS                                            
  Descrição:        Manter e assegurar a gestão financeira do sistema previdenciário municipal de forma equilibrada.      

  Ação.....: 2977 - Manutenção de Benefícios Previdenciários                                        
  Descrição:        Manter os benefícios aos servidores inativos do Município.                                            

  Ação.....: 2978 - Manutenção dos Investimentos Financeiros do RPPS                                
  Descrição:        manter de boa forma os investimentos financeiros do Instituto.                                        

  Ação.....: 2979 - Ampliação, Manutenção e Reforma do Prédio do IPMMA                              
  Descrição:        manter, reformar e ampliaro prédio onde está instalado o Instituto.                                   

  Ação.....: 2980 - Manutenção ao Cumprimento de Sentenças Judiciais                                
  Descrição:        Atender as demandas judiciais dos servidores associados                                               

  Ação.....: 2981 - Manutenção das Ações do IPMMA                                                   
  Descrição:        Manter as atividades do Instituto no exercício.                                                       

  Ação.....: 3001 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer                           
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  Descrição:        Fomentar as ações culturais e práticas desportivas                                                    

  Ação.....: 3002 - Implantação de Espaços Públicos para a Prática de Exercícios                    
  Descrição:        Fomentar as ações culturais e práticas desportivas                                                    

  Ação.....: 3003 - Incentivo as Atividades Culturais e Folclóricas                                 
  Descrição:        Fomentar as ações culturais e práticas desportivas                                                    

  Ação.....: 3004 - Construção, Manutenção e Reformas de Quadras Poliesportivas                     
  Descrição:        Fomentar as ações culturais e práticas desportivas                                                    

  Ação.....: 3201 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos-Educação Infantil-FUNDEB 40%            
  Descrição:        Prover de mobiliários e equipamentos novos as unidades escolares municipais.                          

  Ação.....: 3202 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos-Educação Infantil/Pré Escolar-FUNDEB 40%
  Descrição:        Aquisição de mobiliários e equipamentos para o Ensino Infantil/Creche-FUNDEB.                         

  Ação.....: 3203 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos FUNDEB 40%                              
  Descrição:        Prover de mobiliários e equipamentos novos as unidades escolares municipais.                          

  Ação.....: 3204 - Aquisição de Transporte Escolar FUNDEB 40%                                      
  Descrição:        Proporcionar um ensino  de qualidade nas escolas municipais, mediante aquisição de veículos destinados
                    ao transporte escolar.                                                                                

  Ação.....: 3205 - Capacitação do Pessoal Docente FUNDEB 40%                                       
  Descrição:        Proporcionar um ensino  de  qualidade nas escolas municipais, através da capacitação de professores da
                    rede pública de ensino.                                                                               

  Ação.....: 3206 - Construção e Reformas de Escolas FUNDEB 40%                                     
  Descrição:        Proporcionar um ensino de qualidade, mediante construção e reformas de escolas municipais.            

  Ação.....: 3207 - Manutenção Administrativo-Ensino Fundamental 40%                                
  Descrição:        Proporcionar um ensino de qualidade nas escolas municipais.                                           

  Ação.....: 3208 - Manutenção Administrativo-Educação Infantil/Pré Escolar-FUNDEB 40%              
  Descrição:        Proporcionar um ensino de qaulidade nas escolas municipais                                            

  Ação.....: 3209 - Manutenção Administrativo Jovens e Adultos-FUNDEB 40%                           
  Descrição:        Proporcionar um ensino de qualidade nas escolas municipais.                                           

  Ação.....: 3210 - Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB 40%                                     
  Descrição:        Proporcionar um ensino de qualidade nas escolas municipais, mediante manutenção do transporte escolar.

  Ação.....: 3211 - Manutenção do Conselho Social do FUNDEB                                         
  Descrição:        manter com ordenação   as   atividades  do  conselho,  capacitando  os  conselheiros  para  atuação  e
                    fiscalização na gestão dos recursos do Fundo.                                                         

  Ação.....: 3212 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial-FUNDEB 40%                    
  Descrição:        Proporcionar um ensino de qualidade nas escolas municipais, na área de educação especial.             

  Ação.....: 3213 - Manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil/Creche-FUNDEB 40%             
  Descrição:        Proporcionar um ensino de qualidade nas escolas municipais.                                           
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  Ação.....: 3214 - Remuneração do Pessoal Docente da Educação Infantil/Pré Escolar-FUNDEB 60%      
  Descrição:        remunerar a classe de professores para um ensino de qualidade nas escolas municipais.                 

  Ação.....: 3215 - Remuneração de Pessoal Docente Educação Infantil/Creche-FUNDEB 60%              
  Descrição:        Remunerar com qualidade  a  classe de professores para proporcionar um ensino de qualidade nas escolas
                    municipais.                                                                                           

  Ação.....: 3216 - Remuneração do Pessoal Docente/Ensino Fundamental-FUNDEB 60%                    
  Descrição:        Remunerar com qualidade  a  classe de professores para proporcionar um ensino de qualidade nas escolas
                    municipais.                                                                                           

  Ação.....: 3217 - Remuneração do Pessoal Docente da Educação Especial-FUNDEB 60%                  
  Descrição:        remunerar com qualidade  a  classe de professores para proporcionar um ensino de qualidade nas escolas
                    municipais.                                                                                           

  Ação.....: 9000 - Reforma do Balneário Menino Deus                                                
  Descrição:        Levantar recursos para  a  reforma  do  balneário  proposto,  como  forma de fomentar o lado turístico
                    municipal.                                                                                            

  Ação.....: 9001 - Aquisição e Manutenção de Veículos e Equipamentos para a Fiscalização Ambiental 
  Descrição:        Proporcionar o desenvolvimento  das  atividades  ambientais,  agrícolas,  pesqueira  e de incentivo ao
                    turismo.                                                                                              

  Ação.....: 9002 - Capacitação de Mão-de-Obra na Área do Turismo                                   
  Descrição:        Fomentar as ações voltadas a prática do turismo no município.                                         

  Ação.....: 9003 - Criação de Áreas Verdes                                                         
  Descrição:        Criar áreas verdes como forma de garantir o equilibrio ambiental urbano.                              

  Ação.....: 9004 - Desenvolver Ações de Saneamento Básico Ambiental                                
  Descrição:        Proporcionar um desenvolvimento das atividades ambientais.                                            

  Ação.....: 9005 - Incentivo ao Turismo                                                            
  Descrição:        Proporcionar o desenvolvimento de incentivo ao turismo no município.                                  

  Ação.....: 9006 - Manutenção da Limpeza Pública-Urbana e Rural                                    
  Descrição:        Manutenção dos serviços de limpeza pública nos bairros com o objetivo de manter a cidade sempre limpa,
                    organizada e bem  tratada. Atendimento a solicitações dos moradores e a manutenção diária dos espações
                    públicos.                                                                                             

  Ação.....: 9007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente                             
  Descrição:        Apoio administrativo junto as ações de gestão do meio ambiente dentro da esfera municipal.            

  Ação.....: 9008 - Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo                                   
  Descrição:        Proporcionar o desenvolvimento das atividades de incentivo ao turismo.                                

  Ação.....: 9009 - Parceria-Universidade e ONGS p/ o Desenvolvimento em Pesquisa e Estudo do Meio  
  Descrição:        Capacitar os servidores  da  área  ambiental  com  pesquisas  e  estudos  na  área de meio ambiente do
                    município.                                                                                            

  Ação.....: 9010 - Preservação das Áreas Ambientais Frágeis                                        
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  Descrição:        Preservar as áreas  ocupadas  e  recuperar as áreas degradadas, especialmente as margfens dos córregos
                    urbanos e encostas.  Sugestões dos vereadores: Surubijú, Lago do Pajuçara, Fonte da Cidade Baixa, Área
                    da Gorgota, Poços do Curaxi, Área da Bica Encosta-Papagaio, Cidade Baixa, Çaarazinho, Turú, Curitanfam
                    e Fonte do Jaquara.                                                                                   

  Ação.....: 9011 - Programa de Divulgação da Coleta seletiva de Lixo Urbano                        
  Descrição:        Divulgar a forma correta de coleta do lixo urbano no intuito de educar a população para manter limpa a
                    cidade, assim como desenvolver junto a coletividade o sentido de cooperativa para reciclagem do lixo. 

  Ação.....: 9012 - Programa de Educação Ambiental c/Apoio do FME                                   
  Descrição:        Implantar programa de educação ambiental dentro das escolas municipais com apoio do Fundo Municipal de
                    Educação.                                                                                             

  Ação.....: 9999 - Reserva de Contigência                                                          
  Descrição:        Ferramenta orçamento contábil  que  permite  a  reserva  de  recursos  orçamentários  livre para que a
                    administração possa dispor  a qualquer momento, caso ocorro situações imprevistas do ponto de vista do
                    planejamento, mediante abertura de créditos adicionais suplementares.                                 

        Total de ações : 201


