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        Código   Descrição                                                    Valor Fixado

          0000   Garantir   o  pagamento,  parcelamento e                       313.100,00

                 amortizações   dos  encargos  da  dívida

                 publica   municipal  e  dos  precatórios

                 judiciais.

          0010   Garantir   o  exercicio   da   função da                       260.000,00

                 Câmara Municipal

          0011   Manutenção da Administração Legislativa                        180.000,00

          0043   Subvenção da APAE                                               24.000,00

          0045   Desenvolver        ações        político                       257.500,00

                 administrativas a nível de gabinete

          0046   Realizar      reforma      estruturais e                       801.000,00

                 ampliações  nos  próprios  do Município,

                 bem     como     manter     o   setor da

                 administração em funcionamento

          0084   Monitoramento  de cursos em convênio com                        38.460,00

                 Estado e União

          0085   Integração Social do Idoso na Sociedade                          6.500,00

          0100   Dar  proteção à criança e ao adolescente                        54.100,00

                 em situação de risco

          0104   Promover  cursos, para familias de baixa                        13.000,00

                 renda     adquirir     uma     atividade

                 sustentável.

          0105   Prestar  assistência  a pessoas em crise                         9.500,00

                 econômica e social

          0106   Dar  assistência  a  população,  criando                       555.300,00

                 condições   de   emprego  e  melhoria da

                 renda  familiar,  atender  as pessoas de

                 baixa  renda  em trabalhos coletivo para

                 a    produção   de   bens   e  serviços,

                 fornecendo   quando   necessário  cestas

                 básicas e medicamentos

          0120   Oferecer  pronto  atendimento  em  saúde                     1.839.644,00

                 pública  (nas  diversas especialidades),

                 através da unidade básica de saúde.

          0140   Atender  as  crianças  de  0 a 6 anos de                       231.900,00

                 idade  ensinando,  educando  e  cuidando

                 enquanto suas mães trabalham

          0143   Garantir  alimentação  para os alunos do                       232.100,00

                 ensino  idesde  a  creche  até  o ensino

                 médio

          0144   Atender  crianças  de  0  a seis anos de                        47.500,00

                 idade, desenvolvendo seu aprendizado

          0145   Dar  apoio,  material   e educacional, e                       254.500,00

                 manter os alunos na escola

          0146   Manter   materialmente,   a  criança  na                       188.000,00

                 creche   e  no  ensino  infantil,  dando

                 cuidados e bases para a educação

          0147   Dar  assistencia  material e educacional                       910.000,00

                 aos alunos do ensino fundamental

          0150   Garantir  ensino fundamental obrigatório                       643.576,00

                 a  100%  das crianças na faixa etária de

                 sete a quatorze anos

          0156   Transportar  com segurança os jovens que                        46.020,00

                 freqüentam   escolas  distantes  da  sua

                 residência

          0157   Transporte do Escolar

                                         82.500,00

          0161   Garantir   assistência  educacional  aos                        90.000,00

                 estudantes de nível superior

          0165   Alfabetizar  100%  das  pessoas acima de                        27.600,00

                 quatorze anos

          0180   Proceder  obras  de melhorias e adquirir                        93.000,00

                 equipamentos  para  o  serviços públicos

                 para o atendimento da população em geral
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          0181   Prestar serviços de utilidade publica

                        778.700,00

          0212   "Incentivar  a  produção de alimentos em                       154.000,00

                 pequenas  e  médias  propriedades  com o

                 fornecimento    de   sementes   e  mudas

                 produzidas  pelo município; viabilizar a

                 implantação de hortas comunicitárias

"
          0260   Construir,   Melhorar   e  conservar  as                       348.500,00

                 Estradas Municipais

          0272   Incentivar   na   formação   do   atleta                       134.000,00

                 esportivos nas diversas modalidades

          0296   Saldar    a  dívida   municipal   com os                       131.000,00

                 precatórios     alimentícios     e   não

                 alimentícios

          0999   Guardar   um   fundo   de  reserva  para                         5.000,00

                 necessidades   no   caso  de  calamidade

                 publica

 

                                       Total .....................            8.750.000,00


