
   

   

   

   

   

   Estado do Rio Grande do Sul                       Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#

   Subfuncoes e Programas                     Conforme o Vinculo com os Recursos

   Prefeitura Municipal de Restinga Seca                     

  

  Unidade Gestora :  CONSOLIDADO                                                                                                      

    Codigo          Especificacao                                                Ordinario             Vinculado                 Total

                                                                                                                                      

    01.000.0000     Legislativa                                               1.577.500,00                                1.577.500,00

    01.031.0000       Acao Legislativa                                        1.469.500,00                                1.469.500,00

    01.031.1000       Garantir  o funcionamento das atividades                1.469.500,00                                1.469.500,00

                      de   apoio   administrativo  a  todos os

                      Orgaos  da  Administracao Municipal; dar

                      mais    qualidade   ao   gasto   publico

                      utilziando  as  tarefas  executdas  pelo

                      aparato    de    apoio    administrativo

                      municipal

    01.846.0000       Outros Encargos Especiais                                 108.000,00                                  108.000,00

    01.846.1000       Garantir  o funcionamento das atividades                  108.000,00                                  108.000,00

                      de   apoio   administrativo  a  todos os

                      Orgaos  da  Administracao Municipal; dar

                      mais    qualidade   ao   gasto   publico

                      utilziando  as  tarefas  executdas  pelo

                      aparato    de    apoio    administrativo

                      municipal

                                                                                                                                      

    04.000.0000     Administracao                                             8.106.143,00              2.500,00          8.108.643,00

    04.121.0000       Planejamento e Orcamento                                  438.697,00                                  438.697,00

    04.121.1000       Garantir  o funcionamento das atividades                  438.697,00                                  438.697,00

                      de   apoio   administrativo  a  todos os

                      Orgaos  da  Administracao Municipal; dar

                      mais    qualidade   ao   gasto   publico

                      utilziando  as  tarefas  executdas  pelo

                      aparato    de    apoio    administrativo

                      municipal

    04.122.0000       Administracao Geral                                     6.416.700,00                                6.416.700,00

    04.122.1000       Garantir  o funcionamento das atividades                6.416.700,00                                6.416.700,00

                      de   apoio   administrativo  a  todos os

                      Orgaos  da  Administracao Municipal; dar

                      mais    qualidade   ao   gasto   publico

                      utilziando  as  tarefas  executdas  pelo

                      aparato    de    apoio    administrativo

                      municipal

    04.123.0000       Administracao Financeira                                  636.237,00                                  636.237,00

    04.123.1000       Garantir  o funcionamento das atividades                  636.237,00                                  636.237,00

                      de   apoio   administrativo  a  todos os

                      Orgaos  da  Administracao Municipal; dar

                      mais    qualidade   ao   gasto   publico

                      utilziando  as  tarefas  executdas  pelo

                      aparato    de    apoio    administrativo

                      municipal

    04.124.0000       Controle Interno                                            9.274,00                                    9.274,00

    04.124.0005       Desenvolver  acoes  que visem a melhoria                    1.320,00                                    1.320,00

                      da  qualidade  dos  servicos ofertados a

                      sociedade e acesso a informacao.

    04.124.1000       Garantir  o funcionamento das atividades                    7.954,00                                    7.954,00

                      de   apoio   administrativo  a  todos os

                      Orgaos  da  Administracao Municipal; dar

                      mais    qualidade   ao   gasto   publico

                      utilziando  as  tarefas  executdas  pelo

                      aparato    de    apoio    administrativo
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    04.126.0000       Tecnologia da Informacao                                      100,00                                      100,00

    04.126.1001       Compreender     acoes     que    visem a                      100,00                                      100,00

                      implantacao,  ampliacao, implementacao e

                      manutencao aos sistemas de informacao.

    04.129.0000       Administracao de Receitas                                 251.335,00                                  251.335,00

    04.129.1000       Garantir  o funcionamento das atividades                  169.852,00                                  169.852,00

                      de   apoio   administrativo  a  todos os

                      Orgaos  da  Administracao Municipal; dar

                      mais    qualidade   ao   gasto   publico

                      utilziando  as  tarefas  executdas  pelo

                      aparato    de    apoio    administrativo

                      municipal

    04.129.1002       Desenvolver     acoes     que    visem a                   81.483,00                                   81.483,00

                      otimizacao  na captacao de recursos para

                      o  setor  publico, a fim de possibilitar

                      o   melhor   atendimento   das   metas e

                      demandas do Municipio.

    04.331.0000       Protecao e Beneficios ao Trabalhador                      353.800,00              2.500,00            356.300,00

    04.331.1000       Garantir  o funcionamento das atividades                  353.800,00              2.500,00            356.300,00

                      de   apoio   administrativo  a  todos os

                      Orgaos  da  Administracao Municipal; dar

                      mais    qualidade   ao   gasto   publico

                      utilziando  as  tarefas  executdas  pelo

                      aparato    de    apoio    administrativo

                      municipal

                                                                                                                                      

    06.000.0000     Seguranca Publica                                           102.600,00            151.000,00            253.600,00

    06.181.0000       Policiamento                                               72.000,00                                   72.000,00

    06.181.0044       Desenvolver   acoes  com  o  objetivo de                   72.000,00                                   72.000,00

                      proteger    a  cidadania,   prevenindo e

                      controlando       manifestacoes       da

                      criminalidade  e  da violencia, efetivos

                      ou  potenciais,  garantindo  o exercicio

                      pleno da cidadania nos limites da lei.

    06.182.0000       Defesa Civil                                               30.600,00            151.000,00            181.600,00

    06.182.0016       Viabilizar  a  execucao  dos servicos de                   30.600,00            151.000,00            181.600,00

                      prevencao   de   incendio  e  combate ao

                      fogo,  buscas,  salvamento  e atividades

                      de defesa civil.

                                                                                                                                      

    08.000.0000     Assistencia Social                                        2.016.828,00            137.000,00          2.153.828,00

    08.122.0000       Administracao Geral                                       330.544,00                                  330.544,00

    08.122.1003       GESTAO   DAS  POLITICAS  DE  ASSISTENCIA                  330.544,00                                  330.544,00

                      SOCIAL E HABITACAO

    08.241.0000       Assistencia ao Idoso                                       70.250,00                                   70.250,00

    08.241.0003       Executar  a  politica de Protecao Social                   67.950,00                                   67.950,00

                      Especial,   atraves  de  um  conjunto de

                      servicos   e  beneficios   executados no

                      Centro  de  Referencia  Especializado da

                      Assistencia  Social  (CREAS)  implantado

                      no  Municipio,  com  foco  nas  familias

                      referenciadas,   com  atencao  voltada a
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                      crianca,   ao   adolescente,   a  pessoa

                      idosa,  para  que  superem  situacoes de

                      vulnerabilidade  social.  Executar acoes

                      integradas      de      enfrentamenteo a

                      violencia  infanto juvenis e ao trabalho

                      infantil.

    08.241.1005       Receber  recursos  de outras fontes, bem                    2.300,00                                    2.300,00

                      como   financiar   servicos,  projetos e

                      programas   que   tenham   por  objetivo

                      assegurar  os  direitos do idoso e criar

                      condicoes  para  promover sua autonomia,

                      integracao   e  participacao  efetiva na

                      sociedade.

    08.242.0000       Assistencia ao Portador de Deficiencia                    294.000,00                                  294.000,00

    08.242.0003       Executar  a  politica de Protecao Social                  294.000,00                                  294.000,00

                      Especial,   atraves  de  um  conjunto de

                      servicos   e  beneficios   executados no

                      Centro  de  Referencia  Especializado da

                      Assistencia  Social  (CREAS)  implantado

                      no  Municipio,  com  foco  nas  familias

                      referenciadas,   com  atencao  voltada a

                      crianca,   ao   adolescente,   a  pessoa

                      idosa,  para  que  superem  situacoes de

                      vulnerabilidade  social.  Executar acoes

                      integradas      de      enfrentamenteo a

                      violencia  infanto juvenis e ao trabalho

                      infantil.

    08.243.0000       Assistencia a Crianca e ao Adolescente                    449.706,00                                  449.706,00

    08.243.0003       Executar  a  politica de Protecao Social                  254.250,00                                  254.250,00

                      Especial,   atraves  de  um  conjunto de

                      servicos   e  beneficios   executados no

                      Centro  de  Referencia  Especializado da

                      Assistencia  Social  (CREAS)  implantado

                      no  Municipio,  com  foco  nas  familias

                      referenciadas,   com  atencao  voltada a

                      crianca,   ao   adolescente,   a  pessoa

                      idosa,  para  que  superem  situacoes de

                      vulnerabilidade  social.  Executar acoes

                      integradas      de      enfrentamenteo a

                      violencia  infanto juvenis e ao trabalho

                      infantil.

    08.243.1003       GESTAO   DAS  POLITICAS  DE  ASSISTENCIA                  193.756,00                                  193.756,00

                      SOCIAL E HABITACAO

    08.243.1004       Receber  recursos  de outras fontes, bem                    1.700,00                                    1.700,00

                      como   financiar   servicos,  projetos e

                      programas   que   tenham   por  objetivo

                      assegurar  os  direitos  da crianca e do

                      adolescente   e  criar   condicoes  para

                      promover   sua  autonomia,  integracao e

                      participacao efetiva na sociedade.

    08.244.0000       Assistencia Comunitaria                                   819.269,00            137.000,00            956.269,00

    08.244.0002       Apoiar   e  fortalecer   as   familias e                  607.028,00             62.782,00            669.810,00

                      sujeitos  em  nivel  de  protecao social
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                      basica,   para   garantir   os  direitos

                      fundamentais     do     individuo     em

                      vulnerabilidade        social        e o

                      restabelecimento      da     convivencia

                      familiar  e  comunitaria  atraves  de um

                      conjunto   de   servicos   e  beneficios

                      executados  no  Centro  de Referencia da

                      Assistencia Social - CRASS.

    08.244.0003       Executar  a  politica de Protecao Social                  180.759,00             60.000,00            240.759,00

                      Especial,   atraves  de  um  conjunto de

                      servicos   e  beneficios   executados no

                      Centro  de  Referencia  Especializado da

                      Assistencia  Social  (CREAS)  implantado

                      no  Municipio,  com  foco  nas  familias

                      referenciadas,   com  atencao  voltada a

                      crianca,   ao   adolescente,   a  pessoa

                      idosa,  para  que  superem  situacoes de

                      vulnerabilidade  social.  Executar acoes

                      integradas      de      enfrentamenteo a

                      violencia  infanto juvenis e ao trabalho

                      infantil.

    08.244.0004       Investir   na   melhoria   da  gestao do                   29.132,00             14.218,00             43.350,00

                      Programa  Bolsa  Familia  e  do Cadastro

                      Unico  para Programas Sociais do governo

                      federal,  em  acoes  de cadastramento de

                      familias,        acompanhamento       de

                      condicionalidades,  articulacao de acoes

                      complementares  e  no  apoio ao controle

                      social do Programa Bolsa Familia.

    08.244.0011       Aprimorar  a  gestao do Sistema Unico de                    2.350,00                                    2.350,00

                      Assistencia    Social,    considerando a

                      implementacao,  estruturacao,  execucao,

                      manutencao     e   monitoramento     dos

                      servicos,      programas,     projetos e

                      beneficios    de   Assistencia   Social;

                      articulacao    intersetorial    e  apoio

                      tecnico  e  operacional  ao  conselho de

                      assistencia social

    08.271.0000       Previdencia Basica                                         29.158,00                                   29.158,00

    08.271.1003       GESTAO   DAS  POLITICAS  DE  ASSISTENCIA                   29.158,00                                   29.158,00

                      SOCIAL E HABITACAO

    08.272.0000       Previdencia do Regime Estatutario                          23.901,00                                   23.901,00

    08.272.1003       GESTAO   DAS  POLITICAS  DE  ASSISTENCIA                   23.901,00                                   23.901,00

                      SOCIAL E HABITACAO

                                                                                                                                      

    09.000.0000     Previdencia Social                                          864.884,00          4.364.011,68          5.228.895,68

    09.122.0000       Administracao Geral                                        12.300,00             52.011,68             64.311,68

    09.122.1000       Garantir  o funcionamento das atividades                   12.300,00             52.011,68             64.311,68

                      de   apoio   administrativo  a  todos os

                      Orgaos  da  Administracao Municipal; dar

                      mais    qualidade   ao   gasto   publico

                      utilziando  as  tarefas  executdas  pelo

                      aparato    de    apoio    administrativo
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    09.271.0000       Previdencia Basica                                        280.239,00                                  280.239,00

    09.271.1000       Garantir  o funcionamento das atividades                  273.628,00                                  273.628,00

                      de   apoio   administrativo  a  todos os

                      Orgaos  da  Administracao Municipal; dar

                      mais    qualidade   ao   gasto   publico

                      utilziando  as  tarefas  executdas  pelo

                      aparato    de    apoio    administrativo

                      municipal

    09.271.1002       Desenvolver     acoes     que    visem a                    6.611,00                                    6.611,00

                      otimizacao  na captacao de recursos para

                      o  setor  publico, a fim de possibilitar

                      o   melhor   atendimento   das   metas e

                      demandas do Municipio.

    09.272.0000       Previdencia do Regime Estatutario                         572.345,00                                  572.345,00

    09.272.0035       Desenvolver    acoes    voltadas    para                   23.000,00                                   23.000,00

                      promover   o  licenciamento   ambiental,

                      proteger    fauna,   flora   e  recursos

                      naturais     renovaveis.     Controlar a

                      emissao   de  poluentes  no  ar,  solo e

                      bacia   hidrografica,  bem  como  uso de

                      agrotoxicos,  levar a educacao ambiental

                      para  o  conhecimento   de todos visando

                      melhorar    a   qualidade   de   vida do

                      municipio,  buscando  sustentabilidade e

                      meio ambiente equilibrado.

    09.272.0036       Garantir  a  quailidade e inocuidade dos                   21.700,00                                   21.700,00

                      produtos  de origem animal produzidos no

                      municipio,      visando      estimular o

                      desenvolvimento     das     industrias e

                      agroindustrias  lotadas  no  municipio e

                      promover    atividades    de    educacao

                      sanitaria   e  combate   ao  comercio de

                      produtos clandestinos.

    09.272.1000       Garantir  o funcionamento das atividades                  527.645,00                                  527.645,00

                      de   apoio   administrativo  a  todos os

                      Orgaos  da  Administracao Municipal; dar

                      mais    qualidade   ao   gasto   publico

                      utilziando  as  tarefas  executdas  pelo

                      aparato    de    apoio    administrativo

                      municipal

    09.846.0000       Outros Encargos Especiais                                                     4.312.000,00          4.312.000,00

    09.846.1006       OPERACOES ESPECIAIS                                                           4.312.000,00          4.312.000,00

                                                                                                                                      

    10.000.0000     Saude                                                       361.177,00          9.533.925,43          9.895.102,43

    10.122.0000       Administracao Geral                                       300.000,00          1.408.576,76          1.708.576,76

    10.122.0017       Manter  e  ampliar os servicos prestados                  300.000,00          1.408.576,76          1.708.576,76

                      nas    unidades   de   saude,   promover

                      mehorias      nas     instalacoes     de

                      equipamentos,   para   proporcionar   um

                      melhor  atendimento  as  acoes  de saude

                      para    a  comunidade   e  atendimento a

                      demanda
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    10.271.0000       Previdencia Basica                                                               94.738,00             94.738,00

    10.271.0017       Manter  e  ampliar os servicos prestados                                         31.942,00             31.942,00

                      nas    unidades   de   saude,   promover

                      mehorias      nas     instalacoes     de

                      equipamentos,   para   proporcionar   um

                      melhor  atendimento  as  acoes  de saude

                      para    a  comunidade   e  atendimento a

                      demanda

    10.271.0023       Atuar  com  acoes  de promocao da saude,                                         62.796,00             62.796,00

                      prevencao,  recuperacao e reabilitacaode

                      doencas  e  agravos mais frequentes e na

                      manutencao   da   saude  da  comunidade,

                      produzindo   resultados   positivos  nos

                      indicadores  de  saude e de qualidade de

                      vida da populacao assistida.

    10.272.0000       Previdencia do Regime Estatutario                                               354.767,00            354.767,00

    10.272.0017       Manter  e  ampliar os servicos prestados                                        266.917,00            266.917,00

                      nas    unidades   de   saude,   promover

                      mehorias      nas     instalacoes     de

                      equipamentos,   para   proporcionar   um

                      melhor  atendimento  as  acoes  de saude

                      para    a  comunidade   e  atendimento a

                      demanda

    10.272.0023       Atuar  com  acoes  de promocao da saude,                                         69.300,00             69.300,00

                      prevencao,  recuperacao e reabilitacaode

                      doencas  e  agravos mais frequentes e na

                      manutencao   da   saude  da  comunidade,

                      produzindo   resultados   positivos  nos

                      indicadores  de  saude e de qualidade de

                      vida da populacao assistida.

    10.272.0028       Garantir    as    acoes   de   promocao,                                         18.550,00             18.550,00

                      prevencao  e  recuperacao da saude bucal

                      da  populacao  do minicipio para a saude

                      geral   e  a  qualidade  de  vida  dessa

                      populacao.

    10.301.0000       Atencao Basica                                             29.300,00          2.998.116,00          3.027.416,00

    10.301.0017       Manter  e  ampliar os servicos prestados                    1.200,00          1.751.293,00          1.752.493,00

                      nas    unidades   de   saude,   promover

                      mehorias      nas     instalacoes     de

                      equipamentos,   para   proporcionar   um

                      melhor  atendimento  as  acoes  de saude

                      para    a  comunidade   e  atendimento a

                      demanda

    10.301.0018       Promover  a  melhoria  das  condicoes de                    1.000,00              1.500,00              2.500,00

                      saude     da     populacao     masculina

                      contribuindo   de   modo  efetivo,  para

                      reducao   de   morbidade  e  mortalidade

                      dessa      populacao,     atraves     do

                      enfrentamento  racional  dos  fatores de

                      risco  mediante a facilitacao ao acesso,

                      as  acoes  e aos servicos de assistencia

                      integral a saude.

    10.301.0019       Promover        a    qualificacao      e                                          5.000,00              5.000,00
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                      desenvolvimento   dos  trabalhadores  na

                      area  para  melhorar a politica nacional

                      de  saude,  fortalecendo  e aumentando a

                      qualidade   da   saude  emm  realacao as

                      demandas da populacao.

    10.301.0020       Promover  a  saude integral da populacao                                          2.000,00              2.000,00

                      negra,   priorizando   a  reduacao   das

                      desigualdades  etnico raciais, o combate

                      ao   racismo   e  a   discriminacao  nas

                      instituicoese servicos do SUS

    10.301.0021       Facilitar   o  acessoda   populacao  com                                          2.500,00              2.500,00

                      deficiencia    aos    locais   publicos,

                      promovendo a inclusao social

    10.301.0022       Elaborar   acoes  visando  a  reducao da                                        210.325,00            210.325,00

                      morbi-mortalidade    da   crianca   e do

                      adolscente,  paralelamente desenvolvendo

                      acoes que levem ao bem estar.

    10.301.0023       Atuar  com  acoes  de promocao da saude,                   19.600,00            873.298,00            892.898,00

                      prevencao,  recuperacao e reabilitacaode

                      doencas  e  agravos mais frequentes e na

                      manutencao   da   saude  da  comunidade,

                      produzindo   resultados   positivos  nos

                      indicadores  de  saude e de qualidade de

                      vida da populacao assistida.

    10.301.0024       Desenvolver     acoes     atraves     da                    5.500,00                                    5.500,00

                      assistencia     integral,    de    forma

                      educativa,    preventiva    e  curativa,

                      visando    atender   a  mulher   em  sua

                      integralidade  ,  em  todas  as  fase da

                      vida,   respeitando   as  necessidades e

                      caracteristicas de cada uma delas.

    10.301.0025       Desenvolver       acoes       voltadas a                                          1.000,00              1.000,00

                      implantacao    e   desenvolvimento    de

                      atividades   relacionadas   a  saude  do

                      trabalhador;     promover    assistencia

                      medica     relacionada    a   saude   do

                      trabalhado.

    10.301.0027       Implantar  e  implementar acoes voltadas                    2.000,00              1.500,00              3.500,00

                      ao       atendimento      especializado,

                      atividades    educativas    direcionadas

                      pacientes   que   apresentam  disturbios

                      mentais   e  comportamentais,  visando a

                      reintegracao social da cidadania.

    10.301.0028       Garantir    as    acoes   de   promocao,                                        149.700,00            149.700,00

                      prevencao  e  recuperacao da saude bucal

                      da  populacao  do minicipio para a saude

                      geral   e  a  qualidade  de  vida  dessa

                      populacao.

    10.302.0000       Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                                         3.992.677,67          3.992.677,67

    10.302.0026       Desenvolver     acoes     voltadas    ao                                      1.241.094,00          1.241.094,00

                      atendimento  de  urgencia  e emergencia,

                      buscando  prevenir  agravos  e  promover

                      mellhorias  nas  condicoes  de  saude da
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                      populacao;  contribuir para a reducao de

                      morbimortalidadee  da promocao da melhor

                      qualidade de vida.

    10.302.0030       Compreender   um   conjunto   de   acoes                                      2.751.583,67          2.751.583,67

                      voltadas      para      o    atendimento

                      especializado,      condicoes     para o

                      tratamento    clinico   ou   cirurgico e

                      exames  complementares,  visando a maior

                      eficiencia do diagnostico medico.

    10.303.0000       Suporte Profilatico e Terapeutico                                               492.000,00            492.000,00

    10.303.0029       Desenvolver  acoes  voltadas a promocao,                                        492.000,00            492.000,00

                      protecao   e  recuperacao   da  saude da

                      populacao,   tendo  o  medicamento  como

                      insumo  especial, visando ao acesso e ao

                      seu     uso     racional.     Promover o

                      acompanhamento   e  avaliacao   de   sua

                      utilizacao,  na  perspectiva  da otencao

                      de  resultados  concretos  e na melhoria

                      de qualidade de vida.

    10.305.0000       Vigilancia Epidemiologica                                  31.877,00            188.050,00            219.927,00

    10.305.0031       Proporcionar  acoes capazes de eliminar,                   31.627,00            187.300,00            218.927,00

                      diminuir  ou  prevenir  riscos a saude e

                      de  intervir  nos  problemas  sanitarios

                      decorrentes  do  meio ambiente, produtos

                      e    servicos.    Tambem   compreende um

                      conjunto  nas  acoes que proporcionam um

                      conhecimento  a deteccao ou prevencao de

                      qualquer     mudanca     nos     fatores

                      determinantes  e condicionantes da saude

                      da     populacao    com    finalidade de

                      prevencao   e  controle   de  doencas ou

                      agravos.

    10.305.0033       Promover  a  qualidade de vida e reduzir                      250,00                750,00              1.000,00

                      vulnerabilidade    e   riscos   a  saude

                      relacionados   ao  seus  determinantes e

                      condicionantes    -   modo   de   viver,

                      condicao    de    trabalho,   habitacao,

                      ambiente,   educacao,   lazer,  cultura,

                      acesso e bens e servicos essencias

    10.306.0000       Alimentacao e Nutricao                                                            4.000,00              4.000,00

    10.306.0032       Desenvolver     acoes    voltadas    aos                                          4.000,00              4.000,00

                      atendimentos  relacionados  aos  habitos

                      alimentares  da populacao, para melhorar

                      a qualidade de saude.

    10.511.0000       Saneamento Basico Rural                                                           1.000,00              1.000,00

    10.511.0033       Promover  a  qualidade de vida e reduzir                                          1.000,00              1.000,00

                      vulnerabilidade    e   riscos   a  saude

                      relacionados   ao  seus  determinantes e

                      condicionantes    -   modo   de   viver,

                      condicao    de    trabalho,   habitacao,

                      ambiente,   educacao,   lazer,  cultura,

                      acesso e bens e servicos essencias
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    12.000.0000     Educacao                                                    840.000,00         11.707.012,75         12.547.012,75

    12.122.0000       Administracao Geral                                       254.314,00          1.126.729,08          1.381.043,08

    12.122.0009       Desenvolver    acoes    voltadas    para                  254.314,00          1.126.729,08          1.381.043,08

                      atendimento  de estudantes portadores de

                      deficiencia    e  com   dificuldades  de

                      aprendizagem,  bem  como uporte ao corpo

                      docente  do municipio, visando aprimorar

                      a   ssistencia   educacional   da   rede

                      municipal de ensino.

    12.271.0000       Previdencia Basica                                             50,00              4.469,00              4.519,00

    12.271.0008       Desenvolver  acoes voltadas a manutencao                                            400,00                400,00

                      e  ampliacao  dos  servicos educacionais

                      prestados  a  populacao  de 0 a 14 anos,

                      ou   ate   concluir   o  ensino  basico,

                      independente  de  sua  aptidao fisica ou

                      intelectual,   visando   a  melhoria  da

                      qualidade   de   vida   e  a  integracao

                      social,      diminuindo     a   evasao e

                      repetencia.

    12.271.0009       Desenvolver    acoes    voltadas    para                       50,00              4.069,00              4.119,00

                      atendimento  de estudantes portadores de

                      deficiencia    e  com   dificuldades  de

                      aprendizagem,  bem  como uporte ao corpo

                      docente  do municipio, visando aprimorar

                      a   ssistencia   educacional   da   rede

                      municipal de ensino.

    12.272.0000       Previdencia do Regime Estatutario                          34.638,00            114.275,00            148.913,00

    12.272.0009       Desenvolver    acoes    voltadas    para                   34.638,00            114.275,00            148.913,00

                      atendimento  de estudantes portadores de

                      deficiencia    e  com   dificuldades  de

                      aprendizagem,  bem  como uporte ao corpo

                      docente  do municipio, visando aprimorar

                      a   ssistencia   educacional   da   rede

                      municipal de ensino.

    12.306.0000       Alimentacao e Nutricao                                                          268.000,00            268.000,00

    12.306.0006       Fornecer    a   merenda   escolar   para                                        268.000,00            268.000,00

                      complementar  as necessidades basicas de

                      nutricao  ao aluno, bem como desenvolver

                      acoes   voltadas   para   a  melhoria do

                      processo  de  distribuicao  e preparacao

                      da  merenda  escolar,  visando um melhor

                      desempenho  dos  alunos  nas  atividades

                      escolares.

    12.361.0000       Ensino Fundamental                                          3.600,00          7.528.844,31          7.532.444,31

    12.361.0007       Desenvolver     acoes     voltas    para                                      1.617.975,00          1.617.975,00

                      proporciona   trasnporte   escolar  para

                      alunos,  bem  como  manter  os  veiculos

                      municipais  utitilizados  para esse fim,

                      visando  facilitar  o  acesso dos alunos

                      na rede municipal de ensino.

    12.361.0008       Desenvolver  acoes voltadas a manutencao                    3.600,00          5.905.869,31          5.909.469,31

                      e  ampliacao  dos  servicos educacionais

                      prestados  a  populacao  de 0 a 14 anos,
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                      ou   ate   concluir   o  ensino  basico,

                      independente  de  sua  aptidao fisica ou

                      intelectual,   visando   a  melhoria  da

                      qualidade   de   vida   e  a  integracao

                      social,      diminuindo     a   evasao e

                      repetencia.

    12.361.0009       Desenvolver    acoes    voltadas    para                                          5.000,00              5.000,00

                      atendimento  de estudantes portadores de

                      deficiencia    e  com   dificuldades  de

                      aprendizagem,  bem  como uporte ao corpo

                      docente  do municipio, visando aprimorar

                      a   ssistencia   educacional   da   rede

                      municipal de ensino.

    12.364.0000       Ensino Superior                                           205.698,00                                  205.698,00

    12.364.0010       Desenvolver    acoes   voltadas   para a                  205.698,00                                  205.698,00

                      manutencao   e  ampliacao  dos  servicos

                      educacionais  para oportunizar condicoes

                      de   acesso   ao   ensino   superior que

                      contribuira   para   formacao   geral do

                      cidadao  e trara consequente melhoria na

                      qualidade   de   vida  e  crescimento do

                      municipio.

    12.365.0000       Educacao Infantil                                         341.700,00          2.663.695,36          3.005.395,36

    12.365.0008       Desenvolver  acoes voltadas a manutencao                  341.700,00          2.663.695,36          3.005.395,36

                      e  ampliacao  dos  servicos educacionais

                      prestados  a  populacao  de 0 a 14 anos,

                      ou   ate   concluir   o  ensino  basico,

                      independente  de  sua  aptidao fisica ou

                      intelectual,   visando   a  melhoria  da

                      qualidade   de   vida   e  a  integracao

                      social,      diminuindo     a   evasao e

                      repetencia.

    12.367.0000       Educacao Especial                                                                 1.000,00              1.000,00

    12.367.0008       Desenvolver  acoes voltadas a manutencao                                          1.000,00              1.000,00

                      e  ampliacao  dos  servicos educacionais

                      prestados  a  populacao  de 0 a 14 anos,

                      ou   ate   concluir   o  ensino  basico,

                      independente  de  sua  aptidao fisica ou

                      intelectual,   visando   a  melhoria  da

                      qualidade   de   vida   e  a  integracao

                      social,      diminuindo     a   evasao e

                      repetencia.

                                                                                                                                      

    13.000.0000     Cultura                                                     320.536,00                                  320.536,00

    13.392.0000       Difusao Cultural                                          309.536,00                                  309.536,00

    13.392.0039       Desenvolver  acoes voltadas ao fomento e                  306.436,00                                  306.436,00

                      desenvolvimento da Cultura

    13.392.0041       Ampliar  os meios e praticas de esporte,                    3.100,00                                    3.100,00

                      com  fins  educacionais  e  em programas

                      sociais,  visando  ampliar  as opcoes de

                      lazer para a populacao.

    13.695.0000       Turismo                                                    11.000,00                                   11.000,00

    13.695.0040       Implantar,   manter  e  explorar  pontos                   11.000,00                                   11.000,00
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                      turisticos  para  expandir e melhorar as

                      atividades        voltadas        para o

                      desenvolvimento do turismo do municipio.

                                                                                                                                      

    14.000.0000     Direitos da Cidadania                                                                                         0,00

                                                                                                                                      

    15.000.0000     Urbanismo                                                 2.120.272,00            516.843,00          2.637.115,00

    15.127.0000       Ordenamento Territorial                                    10.000,00                                   10.000,00

    15.127.0043       Viabilizar     de    forma    ordenada o                   10.000,00                                   10.000,00

                      crescimento  da  ocupacao territorial em

                      regioes   com   caracteristicas  e  alta

                      densidade populacional

    15.451.0000       Infra-estrutura Urbana                                    883.115,00            280.000,00          1.163.115,00

    15.451.0012       Manter  e  conservar  as  vias  publicas                  241.000,00                                  241.000,00

                      administradas       pelo      Municipio,

                      garantindo    nivel    satisfatorio   de

                      qualidade  e  seguranca trafego: reduzir

                      custos  de  manutencao  e restauracao de

                      vias publicas

    15.451.0014       Implantar    e   manter   o  servico  de                  642.115,00            280.000,00            922.115,00

                      iluminacao    de    vias,    logradouros

                      publicos  e  redes  eletricas garantindo

                      seguranca     publica    no    trafego e

                      qualidade de vida a populacao.

    15.452.0000       Servicos Urbanos                                        1.227.157,00            236.843,00          1.464.000,00

    15.452.0012       Manter  e  conservar  as  vias  publicas                1.194.257,00            236.843,00          1.431.100,00

                      administradas       pelo      Municipio,

                      garantindo    nivel    satisfatorio   de

                      qualidade  e  seguranca trafego: reduzir

                      custos  de  manutencao  e restauracao de

                      vias publicas

    15.452.0015       Desenvolver    acoes    de   manutencao,                   32.900,00                                   32.900,00

                      conservacao   e  ampliacao   de   locais

                      publicos,  visando  facilitar  o  acesso

                      aos   locais   publicos,  proporcionando

                      condicoes   de  lazer  e  bem  estar aos

                      minicipes

                                                                                                                                      

    16.000.0000     Habitacao                                                   136.686,00            158.550,00            295.236,00

    16.122.0000       Administracao Geral                                       136.686,00                                  136.686,00

    16.122.0001       Garantir  o  atendimento  de familias em                  136.686,00                                  136.686,00

                      situacao        de       vulnerabilidade

                      habitacional  e social, com a construcao

                      e/ou      melhoria      de      unidades

                      habitacionais,  regularizacao fundiaria,

                      infraestrutura,   acoes   educativas  de

                      convivio  social  e  geracao  de  renda,

                      financiamento municipal.

    16.244.0000       Assistencia Comunitaria                                                         118.500,00            118.500,00

    16.244.0001       Garantir  o  atendimento  de familias em                                        118.500,00            118.500,00

                      situacao        de       vulnerabilidade

                      habitacional  e social, com a construcao

                      e/ou      melhoria      de      unidades
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                      habitacionais,  regularizacao fundiaria,

                      infraestrutura,   acoes   educativas  de

                      convivio  social  e  geracao  de  renda,

                      financiamento municipal.

    16.482.0000       Habitacao Urbana                                                                 40.050,00             40.050,00

    16.482.0001       Garantir  o  atendimento  de familias em                                         40.050,00             40.050,00

                      situacao        de       vulnerabilidade

                      habitacional  e social, com a construcao

                      e/ou      melhoria      de      unidades

                      habitacionais,  regularizacao fundiaria,

                      infraestrutura,   acoes   educativas  de

                      convivio  social  e  geracao  de  renda,

                      financiamento municipal.

                                                                                                                                      

    17.000.0000     Saneamento                                                   23.000,00                                   23.000,00

    17.512.0000       Saneamento Basico Urbano                                   23.000,00                                   23.000,00

    17.512.0013       Manter   e  conservar   os   sistemas de                   23.000,00                                   23.000,00

                      abastecimento     de    agua    tratada,

                      construcao     de    fossas    septicase

                      tratamento  de esgoto sanitario, pluvial

                      e   cloacal,   promovendo   melhorias na

                      qualidade de vida e saude da populacao

                                                                                                                                      

    18.000.0000     Gestao Ambiental                                          1.353.214,00             99.000,00          1.452.214,00

    18.452.0000       Servicos Urbanos                                        1.170.400,00             41.580,00          1.211.980,00

    18.452.0038       Implantar   e  ampliar   os  sistemas de                1.170.400,00             41.580,00          1.211.980,00

                      limpeza  publica  com  acondicionamento,

                      coleta,  deposicao final e tratamento de

                      residuos  solidos,  promovendo melhorias

                      do  meio ambiente e da qualidade de vida

                      da populacao.

    18.541.0000       Preservacao e Conservacao Ambiental                       182.814,00             57.420,00            240.234,00

    18.541.0003       Executar  a  politica de Protecao Social                                          1.000,00              1.000,00

                      Especial,   atraves  de  um  conjunto de

                      servicos   e  beneficios   executados no

                      Centro  de  Referencia  Especializado da

                      Assistencia  Social  (CREAS)  implantado

                      no  Municipio,  com  foco  nas  familias

                      referenciadas,   com  atencao  voltada a

                      crianca,   ao   adolescente,   a  pessoa

                      idosa,  para  que  superem  situacoes de

                      vulnerabilidade  social.  Executar acoes

                      integradas      de      enfrentamenteo a

                      violencia  infanto juvenis e ao trabalho

                      infantil.

    18.541.0035       Desenvolver    acoes    voltadas    para                  182.814,00             56.420,00            239.234,00

                      promover   o  licenciamento   ambiental,

                      proteger    fauna,   flora   e  recursos

                      naturais     renovaveis.     Controlar a

                      emissao   de  poluentes  no  ar,  solo e

                      bacia   hidrografica,  bem  como  uso de

                      agrotoxicos,  levar a educacao ambiental

                      para  o  conhecimento   de todos visando

  PRONIM PL - Emissao: 29/10/2019 as 10h11min - Duracao: 0h00m08seg (3)



   

   

   

   

   

   Estado do Rio Grande do Sul                       Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#

   Subfuncoes e Programas                     Conforme o Vinculo com os Recursos

   Prefeitura Municipal de Restinga Seca                     

  

  Unidade Gestora :  CONSOLIDADO                                                                                                      

    Codigo          Especificacao                                                Ordinario             Vinculado                 Total

                                                                                                                                      

                      melhorar    a   qualidade   de   vida do

                      municipio,  buscando  sustentabilidade e

                      meio ambiente equilibrado.

                                                                                                                                      

    20.000.0000     Agricultura                                               1.056.805,00                                1.056.805,00

    20.481.0000       Habitacao Rural                                             1.000,00                                    1.000,00

    20.481.0034       Combater  a  pobreza no campo e diminuir                    1.000,00                                    1.000,00

                      o  exodo  rural,.  Mlehorar a capacidade

                      produtiva,  a  renda e qualidade de vida

                      dos micro e pequenos produtores rurais.

    20.511.0000       Saneamento Basico Rural                                    84.000,00                                   84.000,00

    20.511.0034       Combater  a  pobreza no campo e diminuir                   84.000,00                                   84.000,00

                      o  exodo  rural,.  Mlehorar a capacidade

                      produtiva,  a  renda e qualidade de vida

                      dos micro e pequenos produtores rurais.

    20.543.0000       Recuperacao de Areas Degradadas                           120.000,00                                  120.000,00

    20.543.0034       Combater  a  pobreza no campo e diminuir                  120.000,00                                  120.000,00

                      o  exodo  rural,.  Mlehorar a capacidade

                      produtiva,  a  renda e qualidade de vida

                      dos micro e pequenos produtores rurais.

    20.606.0000       Extensao Rural                                            502.800,00                                  502.800,00

    20.606.0034       Combater  a  pobreza no campo e diminuir                  502.800,00                                  502.800,00

                      o  exodo  rural,.  Mlehorar a capacidade

                      produtiva,  a  renda e qualidade de vida

                      dos micro e pequenos produtores rurais.

    20.608.0000       Promocao da Producao Agropecuaria                         173.925,00                                  173.925,00

    20.608.0037       Melhorar   a  capacidade   produtiva  da                  173.925,00                                  173.925,00

                      pecuaria  do  municipio, qualificando os

                      produtos   de   origem  animal,  visando

                      fomentar  a melhoria da renda e promover

                      uma assistencia tecnica aos criadores.

    20.609.0000       Defesa Agropecuaria                                       175.080,00                                  175.080,00

    20.609.0036       Garantir  a  quailidade e inocuidade dos                  175.080,00                                  175.080,00

                      produtos  de origem animal produzidos no

                      municipio,      visando      estimular o

                      desenvolvimento     das     industrias e

                      agroindustrias  lotadas  no  municipio e

                      promover    atividades    de    educacao

                      sanitaria   e  combate   ao  comercio de

                      produtos clandestinos.

                                                                                                                                      

    22.000.0000     Industria                                                     1.000,00                                    1.000,00

    22.662.0000       Producao Industrial                                         1.000,00                                    1.000,00

    22.662.0042       Desenvolver  acoes voltadas a geracao de                    1.000,00                                    1.000,00

                      emprego      e    renda,     objetivando

                      proporcionar  melhores condicoes de vida

                      e  inclusao  do  cidadao  e  consequente

                      desenvolvimento  economico  e  social do

                      municipio.

                                                                                                                                      

    23.000.0000     Comercio e Servicos                                         449.000,00                                  449.000,00

    23.333.0000       Empregabilidade                                           222.000,00                                  222.000,00

    23.333.0042       Desenvolver  acoes voltadas a geracao de                  222.000,00                                  222.000,00
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                      emprego      e    renda,     objetivando

                      proporcionar  melhores condicoes de vida

                      e  inclusao  do  cidadao  e  consequente

                      desenvolvimento  economico  e  social do

                      municipio.

    23.695.0000       Turismo                                                   227.000,00                                  227.000,00

    23.695.0040       Implantar,   manter  e  explorar  pontos                  227.000,00                                  227.000,00

                      turisticos  para  expandir e melhorar as

                      atividades        voltadas        para o

                      desenvolvimento do turismo do municipio.

                                                                                                                                      

    24.000.0000     Comunicacoes                                                                                                  0,00

                                                                                                                                      

    26.000.0000     Transporte                                                                                                    0,00

                                                                                                                                      

    27.000.0000     Desporto e Lazer                                            157.090,00                                  157.090,00

    27.812.0000       Desporto Comunitario                                      157.090,00                                  157.090,00

    27.812.0041       Ampliar  os meios e praticas de esporte,                  157.090,00                                  157.090,00

                      com  fins  educacionais  e  em programas

                      sociais,  visando  ampliar  as opcoes de

                      lazer para a populacao.

                                                                                                                                      

    28.000.0000     Encargos Especiais                                        3.849.333,82                                3.849.333,82

    28.843.0000       Servico da Divida Interna                                  33.600,00                                   33.600,00

    28.843.1006       OPERACOES ESPECIAIS                                        33.600,00                                   33.600,00

    28.846.0000       Outros Encargos Especiais                               3.815.733,82                                3.815.733,82

    28.846.0011       Aprimorar  a  gestao do Sistema Unico de                  734.712,00                                  734.712,00

                      Assistencia    Social,    considerando a

                      implementacao,  estruturacao,  execucao,

                      manutencao     e   monitoramento     dos

                      servicos,      programas,     projetos e

                      beneficios    de   Assistencia   Social;

                      articulacao    intersetorial    e  apoio

                      tecnico  e  operacional  ao  conselho de

                      assistencia social

    28.846.1000       Garantir  o funcionamento das atividades                3.029.021,82                                3.029.021,82

                      de   apoio   administrativo  a  todos os

                      Orgaos  da  Administracao Municipal; dar

                      mais    qualidade   ao   gasto   publico

                      utilziando  as  tarefas  executdas  pelo

                      aparato    de    apoio    administrativo

                      municipal

    28.846.1006       OPERACOES ESPECIAIS                                        52.000,00                                   52.000,00

                                                                                                                                      

    99.000.0000     Reserva de Contingencia                                     450.400,00          5.523.688,32          5.974.088,32

    99.997.0000       Reserva do RPPS                                                               5.523.688,32          5.523.688,32

    99.997.1006       OPERACOES ESPECIAIS                                                           5.523.688,32          5.523.688,32

    99.999.0000       Reserva de Contingencia                                   450.400,00                                  450.400,00

    99.999.1006       OPERACOES ESPECIAIS                                       450.400,00                                  450.400,00

                                                                                                                                      

                          Total ................                             23.786.468,82         32.193.531,18         55.980.000,00
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