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SETOR CONTÁBiL
ANEXO V

-

X

INICIAL

Exercicio:2016

PLAN

]

ALTEMçÃo

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Município de:
Exercício:
Progra ma:

PROCESSO LEGÌSLATIVO

Código do Programa:

0001

Unidade Responsáveli

CÂÍ\4ARA IYUNICIPAL

Código da Unidade Responsávelt 01.01.00

Objetivo:
Apreciar proposìções em geral, exeÍcer fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público; garantir supode material e
técnrco para o runcionamento dos trabalhos legislativos; etetuar os pagamèntos mensais dos subsídios dos vereaãores; exercer as dernais
prerrogatìvas consttucionais legêis e regimentaís do órgão e de seus membros.

JustifÌcativa:
Proporcronèr condições adequadas para o desenvolvimento das funções inerentes ao poder Legislativo.
METAS

/

INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR

]USTI FICATÌVA DAS [4ODIFICAçÕES:

Atualização de valores estabelecidos para a f4ela/Ação.

É

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL

,.'.ï:F!tëçÈt!íÊÊ-.''.''

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Pégina:

Programa:

COORDENAdO E SUPERVISÃO ADMINISTRATTVA

Código do PÌogramal

unidade

Responsávelt

DIVISÃo ADMINISTRAïVA

Código da Unidade Responsáveh 02.02.00
Atender

õ

demandas administrativas

e operacionais dos órgãos do Poder Aecutivo e pÍomover a qualidade da prestação de serviços públicos e da

JusÌifi(aüval

P6itilitar

o desenvolvimento pleno das auvidades, melhorando as mndições de trabalho e no atendimento ao público,

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICÁçÕES:
Atualiza6o de valores estabelecìdos para a Meta/Ação.

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO V

-

PI.ÁNEJAi\4ENTÓ
GOVERNAM

JUSTIFICATIVA DAS Í\4ODIFICAçÕESJ
Ìnserção de nova operação especial feferente ao parcelamento Drevídenciário.

Exercício:2016

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
4R

Exercício: 2016

Sistemas

Programa:

Página:

PLANEIAMENTO GESTAO ORçTMENTARIA E FINANCEIRO

Código do ProgÌama:
Unidade Responsávell

DIVISÃO DE FINANçAS

Códi9o da Unidade Responsávetr 02.03.00

Objetivo:
Executar ações de planejamento dos Íecursos orçamentárÌos e fìnanceiros buscando

o

equilíbrio das contas públicas

e

admìnistrar o sistema de

Jusüficativa:
CooÍdenaËo e Gerenciamento da Administração Orçãmentária, Financeira, Tributária, Patrimonial e a Polílica de Gestão de Pessoal, a flm de efetuar
planejamento e conbole efìcaz quanto à movìmentação econômica e administativa do Poder Executivo.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAçÕES:
Atualizaéo de valores estabelecidos para a l4eta/Ação.

":*tË;rüs*'lMUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR CONTÁBIL

MANLTTENçÃo E

Código do

PÌogramar

ol

eoucnçÃo aAsrcA

0006

otvtsÃo
Código da Unidade Responsável:

suponre

ExeÍcício: 2016

ol eoucl$o

eÁsrcl

OZ.04.OO

Alsegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito de todas as crianças, adolescentes e adultos matriculados na Educação Básica,
visando à alfabelização em geral, com melhoria de qualidade.

Justificativa

I

Elevar o nível educacìonal da população, através de investimento na infra-estrutura ítsica
funcjonamento e desenvolvimento da Educação Básica.

JUsrrFrcATrvA DAs MoDIFTCAçÕES:
AtualizaÉo de valores estabelecldos para a Meta/Ação.

e pedagógica da rede, bem como o supoÍte adequado ao

- =_=Es*È**íF..'

'<Glçiq"^+'
MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR CONTÁBIL

Programa:
Código do

PRIORIDADE EM

Programar

Unidade Responsável:

Exercício: 2016

EDUcAdo INFANTIL

OOOT

DIVrsÃo DA EDUcAçÃo BAsIcA

Código da Unidade Responsávetr 02.04.00
PÍiorizar o acesso e gardntir a assìstência integral para a faixa etária de 0 a 6 anos, proporcionando o atendimento em todos os asDectos em favor da
criança atendjda e do grupo familiar envolvido,

Justificativa

o

r

Munio-pio conta em 2013, com apenas uma creche, com capacìdade de atendimento de 330 crianças, havendo uma demanda reprimida de vagas;
com
investimentos a serem realizados dentro dessa prioridade, contando com as tÍansferências financeiras que poderão advir das outras Esfera; de
Governo, píopõese zerar a demanda no prazo de 04 anos.

6

DO DÉFICÌT DA DET4ADA REPRIMIDA

J

usrIFIcÁTtvA DAs NtoDÌFIcAÇÕEs:
Ahializa6o de valores estabelecidos para a tveta/Ação.

{

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
INICÌAL

X

INCLUSÃO

IALTERAçAo

Exercicioi

2017

Programal

EXPANSÃO, MELHORIA, REF, REDE FÍSICA ESCOLAR

Códi9o do Programa:

0008

Unidade ResDonsávelt

DIVISÃO DA EDUCA*O BÁSICA

Exercício: 2016

EXCLUSÃO

Código da Unidade Responsável: 02,04.00

Objetivo:
construi. novos prédios/ ampììar ou substituir os existentes/ adequar os prédios escolares para dotar a rede íEica escolar de insLalações apropriadas
para o aluno e todos os participantes do sistema, que sejam compatíveis com o programa educacíonal vigenle e as exigências da Lei, incusive
com as demais esteras de Governo. a
dê pyê.Ìr.ãô dê nhr:ç nnc ôré.iÌôc êyi<tênfêc ê <êl

Justificativa:
Evltèr â olorrência de déRctt de vagas na rede escolar provocado pelo crescimento populacional e migrações internas, bem como evitar a deterioração
e o desgasie excessivo dos prédÌos em rôzão do uso natural, e como um todo, proporcÌonar melhores condições de funcÌonabÌlidade/ acessibilidade e
conforio oe todos os usuários.

METAS

INDICADOR

/

INDICADORES NO EXERCÍCIO

l'
mj!*r5q!olg:!lr1-q.!*t.JpALADEQUADos/REFoRryADos
cusro EsrrMADo Do pnocmlrn nõ exencÍcroi-'
JUsnFicÀïvA

DAS tyoDIFrcAÇÕEs:
AtuaIzação de valores estabelecidos para a 14eta/Ação.

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR CONTABIL

r

USTIFICAIVA DAS I4ODÌFrCAçOES;
Aiuahzação de valores estabelecidos para a l4eta/Acão.

Exercício: 2016

''.rrÇ|lt!ÇlFÊt
MUNICIPIO DE NOVA]S
DEPARTAMENTO DE FINANçAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

APOIO A FORMASO DE NÍVEL MÉDIO, PROF. E SUP.

Código do ProgÌama!

UNidAdERESPONSáVEII

DIVISÃOED.PROFISSIONAUZANTEESUPERIOR

Código da Unidade Responsável: 02.05.00

ofeÍbr o transorte gratuìto aos estudantes dos

níveis médio, profÌssionalizante e superior/ que necessitam viajar diariamente para as faculdades e
universidades existentes nos municípios vizinhos, apoiando-os e cÍiando oportunjdades à sua formação educacional e profissional.

Justificativa I
Propoíciomr melhores condiÉes de igualdade social da população.

DEMANDA DE ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS PROFISSIONALIZANTI
DA DEI4ANDA DE ESTUDANTES TMNSPORTADOS

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAçÕES:
Atualização de valores estabelecidos para a Meta/Ação.

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CO
CONTABIL
NTABIL

INICIAL

det
Exercícioi
Programa:
Código do Programa:
Unidade Responsávet:
Município

x

I

ALTEMçAO

INCLUSÃO

Exercíc or 2016

EXCLUSÃO

NOVAIS
2OL7
ALI|YENTAçÃO ESCOLAR
0011
DIVISÀO DE [4ERF\DA ESCOLAR

Código da Unìdade Responsável: 02.06.00

Objetivo:
Fornecer ao,s alunos da Rede lvlunicipal de Ens no, inclusive da Rede Estadual, reíetção diária balanceada, que
cubra
recomendâções nutrÌcionais diánas, para todas as faxas etárias, durante o período de pèrmanência na
escota, vilanoo cont
desenvolvjmento e rendimento escolar, bem como na formação de préticas alimentares saudáveis dos alunos, aÍéí
de ações de
nutricional.

Justifìcativa:
ALender aos direilos constitucionais dos alunos, especiaÌmente da criança

e do

adolescente, suprÌndo paÌ1e das necessidades nulricionais,

proporclonando bem-estal físico dufante o período escolar, consequentemente diminuindo a evasão
e melhorando o rendimenro escotar.

JUSTIFICATÌVA DAS IYODIFICAçÕES:
Atua ização de valores estabelecidos para a t4eta/Ação.

I

4R

sistemas

-'

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
:
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x

INICIAL

Município de:

lnrrennçno

INcLUSÃo

ãxa::r:r3:20:6

páqina: t2/28
EXcLUSÃo

NOVAIS

Exercícioi
Programa:

ATENçÃo BÁsrcÁ A SAúDE - sus

Código do Programa:

0012

Unidade Resoonsável:

rul,roo

t.,tu

luctplL oe snúor

Código da Unidade Responsável: 02.08.00
ObjetÌvo:
Assegurar o atendirnento integfa à saúde com equidade, atendendo as ações do pronto atendÌmenlo en] saúde pública à população, do atendÌrnento
odontológico, psÌcoógìco, terapêutco e demais áreas envoÌvidas no sÌstema, em busca da equÌdade e humanização do atendimento alrâvés do
aperfe çoamento e a expansão da capac dade operactonal do Sistema único de Saúde.

Justificativa:
Atendeí ê demanda da população municipal com Afenção Básica, mediante a oferta de consultas ambulatoriais, medicamentos e exames de apoÌo
diagnóstico da população dependente do SUs, visando um melhor atendimento na assistência médica oferecida à oooulacã0.

INDICADOR

r

Unid, de Medida

usÏFrc4TrvA DAs N,toolrrüçÕrs:
AtualÍzação de valores estabelecidos para a Íveta/Ação.

'(-/

ËË!*F.ÍÈç
DEPARTAIUENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Programa:

ATENDIMENTO DE MEDIA

E ALTA

Exercício: 2016

COMPLEflDADE

Aódigo do Èogramal
Unidade ResDonsável I
Código

(b Unidade Responsável

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.08.00

Objetivo:
Prornover o atendimento e a assistência médico-hospitalar e ambulatorìal à população com serviços e procedimentos especializados através do Sistema
Único de Saúde - SUS.

Justificativa:
AtendeÍ os pacientes com tratamento especializado através da rede municipal ou através da rede privada contratada.

NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS NO MAC

J

USTIFICAÏVA DAS I4ODIFICAçÕES:
Atualização de valores estabelecidos para a lYeta/Ação.

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL
ANEXO V

-

PLAN

ÇAIYENTÁRIO-LDO-D

Exercício; 2016
DOS

P

L4/28

INICIAL

IX

rNcLUsÃo

IALTEMÇAO

|

| excr_usÀo

Município de:

Prosrãma:

vrclúllcn

Programai
Unidade Responsável:

Código do

e raouoçÃO oa Snúoe

0014
fUruOO ttUNICfpnL Or SAúOE

Código da Unidade Responsável: 02,08.00

Objetivo:
Integrar

e, consolidar o papel do lYunicípio no sistema Único de saúde-SUs na operação, supervisão,
avaliação e monitoramento das ações de vigìlância
e promoção em saúde,

Justificativa:
Necessidade de desenvolver e cooTdenar a resposta do l.4un cípio, às doenças, agravos e riscos existentes ou potenciars, no âmbito da
saúde coletiva,
com ênfase no monltoramento, avaliação e divulgação de conhecímentg para prevenção e controle das condições de saúde da população, em
consonâncÌa com os princípios e difeúizes do SUS, especialmente no locaÍìte ao papel deseÀvolvido pelo
METAS

/

INDICADORES NO EXERCICIO

INDICADOR
JRCENTUAL

DE AçÕES REALIZADAS PARA O CONTROLE DE DOENçAS TR

]UST]FICATIVA DAS 14ODIFICAÇÕES:
Atua ização de va ores estabelecidos pafa a t4eta/Ação.

Estado, '

Unid. de

Medida

o/o

Índice

Recente

100,00

Índice Futuro
100,00

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL
4R Sistemas

Unidade

ResponsáVet:

FUNDo MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsávet: 02.08.00

Objetivoi

o acesso
qualidade de vida.
Gardntir

da população a medicamentos e demais insumos básicos necessários à recuperaçãq
manutenção da saúde e da melhoria

Asseguràr a promoção da população carenre com o acesso a medicamentos
e insumos essencrals.

PERCENÌUAL DA POPULAçÃO ASSISNDA PELO SUS MUNICIPAL
CON1 I4ED.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICACÕES:
Atualização de vatores estabele;idos para a Meta/Ação.

da

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR CONTÁBIL
76/28

JUfi FICAÏVA

DAS MODIFICAçÕES:

Atualização de valores estabelecidos para a Meta/Ação.

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR CONTABIL

ExercÍcio: 2016
17

x

INICIAL

I

ALTEMçAo

Municipio dei

NOVÂIS

Exercícioi

20t7

Program a:

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Códi9o do Programa:

0017

unidade

Responsávetr

FUNDo tyuNIcÌpAL DE AsstsTÊNctA

INCLUSAO

/28

EXCTUSÃO

soctAl

Código da Unidade Responsável: 02.10.00

Objetivo:
Promover, aLravés da Rede de Serviços, especralmente do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, a assistência social através de ações
preventivas de Pfoteção Social BásÌca aos segmentos da população em sÍtuação de vulnerabilidade como prevê o Sistema único de Assistência Social
(SUAS), de Forrna articulada corn as outras esíeras de governo. Assim, objetiva a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de
potencralÌdades e aquisìções e o fortalecimenlo de vínculos familiares e comunilários. Destina-se à população que vlve em situação de lfagilidade
deccÍente da pob.eza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos.

Justificativai
Necessidade do desenvolvímento de serviços, programas e projetos locais de atendimento e acolhimento, convìvência e socialtzação de Famíliôs e de
indivíduos conforme a identifìcação da situação de vulnerabÌlidade apresentada, de modo a inserilas nas diversas ações ofeftadas, como Forma de
prornover a ìnclusão e a promoção de vida digna.

I
INDICADOR

Unid. de

PERCENTUAL DE ATENDIIYENTO EI.4 RELAÇÃO AO TOTAL DA DEÍ\4ANDA

CUSTO ESTIMADO DO PROGFJAMA NO EXERCÍCIO;
.l

usïFIcqïvA

DAs MoDIFTcAÇÕEs:

Atua ização de valores eslabelecidos para a Ívtela/Ação.

944.000,00

Medida

indice

Recente

Índice Futuro

í
MUNICIPIo DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANçAS
SETOR CONTÁBIL

Exercicio: 2016

4R Sistemas

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Unidade

Reflonsiáve|:

FUNDo MUNICIPAL DE AssIsTÊNcÌA socIAL

Código da Unidade Responsávet: 02.10.00
Píomo,eÍ, ab-avés da Rede de Serviços Especializada, especialmente do CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência
Social, e ainda,
sestão mais mmplexa e compartilhada com o PodeÍ Judiciário, o Ministério Púbtico e com outros órgãos e ações oo Èiecuivo, ã
P--:_ryI-*,uT"
atraves de açóes de natureza protetiva de PÍoteção social Especial às famíias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social,
coflìo pÍ€l e o $$eÍnâ Unico de Assistência Social (SUAS), Assim, objetiva a atuação de acordo com nÍveis de complexidade (média
ou atta), cujos
direitc tenüEm s:do violados ou ameaçados, por meio de encaminhamentos efetivos e monitorados, apoios e pro""rios qu" assegurem qualidãde-na

ry.*:l

N:FïreF ofertar serviços da proteção especial, especializada e continuados, gratuitamente a famítias e indivíduos em situação de ameaça ou
-de
violaéo de dÍeitos,
@ordenando e fodalecendo a articulação dos serviços com a rede de assistêncla social e as demais
lólítiÀìúbi;;;, ã;;;t;
efdivamente à proteÉo às íamílias e ou indjvíduos que enfrentam adversidades.

PERCENÌUAL DE ATENDIIYENTO DOS CASOS OCORRIDOS

JUSTIFTCATIVA DAS MODIFICAçÕES;

AtualizaÉo de valores estabelecidos para a Meta/Ação.

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁB]L

Exercícìor 2016

19/28

objetivo:

: ì:n:dF que necessita trabalhar cidades círcunvizinhas, de lransporte graluito na sua locomoção de lda e vota, e ainda, o
-:::: :l s€:or Público l'lunicipal que residaem
nas mesmas cidades cujos itÌnerários são atendidos pelo programè, cesoneTanco esse custo oo

P.o\'3.::::
ú?:3

i:1::

=-':iar.

Desenvolver-se-á medtônte a concessão de

de transporte circular urbano com empresas do ramo,

.i- ::-::i ce empregos no l"lunicípio, ocasÌonando a saída de trabalhadores para as cidades vizinhas em busca de trabaLho; disso resulta, em aÌguns
!.--,*i-:l -:3 custo de.lranspoÌte, vrndo a desequilibrar o orçarnento doméstico. o Passe socral do Trabalhador atenderá o anseio dã populãção
He

berìe-:ê:a:

irôrá conforto e segufança em sua tocomoção, sem nenhum ônus para todos os trabalhadores.

]USÏRCANVA DAS IYODIFICAçÕES:
Atualização de valores estabelecìdos para a Meta/Ação.

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Código do PÍogramal
Unidade

Responsiável:

Crí'digo da Unídade

FUNDO MUNICIPAL DE

ASSIÍÊNCIA SOCIAL

Responsávelr 02.10.00

Objetiìro:

InceÍÌtiìrï o iwem para que exerça cìdadania mm responsabilidade; conheça seus direitos e deveres, desenvolva vìsão

diferenciada sobre
r€súffède social, cultural e ambiental, chamando-os e proporcionando-lhe atividades sadias voltadas ao lazer, à recreação,
ao espolte, à
oibr+ à (llestÍtes sociaìs, de proteção ao meio ambiente, dentre outrr visando tornálo agente transformador de sua reatidade e de sua vida

d€nfo G socidade.

Julifi€iiYa:
O

a

HutÍb

de rwais possui 4592 habitantes, dos quais ceÍC: de l7o/o são jovens (15 a 29) anos. Essa proporção justifica a impoÍtância de se atingir
FìreÍn por meio de políticas públicas, e cujas atividades possam ser encontradas dentio áe ieu-próprio Município, visando o sèu

pqlbËo

apÍit[ãIEnb

e aliando'se a Ìsso um desenvolvimento sustentável e de longo prazo à sociedade como um todo.

miTiEÍ} IEJ()VENS

PARTTPANTES DAs AçÕEs

IJSTIHCATIVA DÂS MODIFICAÇõES:

Áü.*4ão

de vdlores estabelecidos para a tyeta/Ação.

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR CONTABIL

Exercicio: 2016
21/ 28

INÌCIAL

X

ALTEMçÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

Municipio de:
ExercÍcioi
Programa:

ASSISTÊNCIA CO14UNITÁRIA

Código do Programai

0021

Unidade Resoonsávell

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Responsável: 02.11.00

Objetivol
Prestar atendimento e assistência às famÍlias
inserção no mercado de trabalho.

e pessoas em geraì que se encontrem eventuaìmente em crìse econômica e social e capacitálos para

a

Justificrtiva:
lulelhorar as condições de vida das pessoas em gtuação de risco, através da oferta de bens e serviços básicos necessários à subsistência humana e
apoia-los na geração de renda,

AÇOES SOCIAÌS REALIZADA

UNIDADE

lusro esumroo oõ Énòemìn nó exenciòró:
JUsrlFIccnvA

DAS MoDrFtcAçÕEs :
Atualização de valofes estabelecidos para a Meta/Ação.

f-"'

b,00

24,00

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL

INFRA-ESTRUTUM E PLANEJAMENTO URBANO

Código do PÍogramal
Unidade

ResDonsável:

DIVIsÃo DE oBRAs E sERVIços MUNICIPAIS

Código da Unídade Responsávetr 02.12.00
Proírìo\íer inYestimentos, desenvolver estudos, acompanhamento
cofl dkÉes de urbanizacão.

ea

execução de obras essenciais

e

complementares que visem

à

Justificativa:
PmpoÍúmar melhoria no aspecto urbano da cidade e consequentemente melhores condides de vida a população, sob os diveÍsos aspectos.

JUSïrFICÁTWA DAS MODIFTCÁÇÕES:
Atualização de valores estabelecidos para a Meta/Ação.

melhoria das

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Código do Prcgrama3

Unidade

Responeávelr

DIVISÃO DE OBMS E SERVTçOS I4UNICIPAIS

Código da Unidade Responsável: 02.12.00

Exeqlbr as aÌividades voltadas ao desenvolvimento urbano e a manutenção dos serviços essenciais de uülidade pública, tais como a sinalização e
q Énsito, manutenção da iluminação e da limpeza pública, a manutenção das vias urbanas, praça; e demais logradouros, além da

sesurarìça_

Justficativa I

qmpÍir

o dever da Admìnistração Pública Municipal, na ofeda de serviços públicos de qualidade, garantìndo bem estar à população.

PERCENIUAL DOS SERVIÇOS DE UIIUDADE

JUSTIFICAÌIVA DAS MODIFICAçÕES:
AtualizaÉo de valores estabelecidos para a Meta/Ação.

MUNIGIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
4R Sistemas

24/2A

INFRÁ ESTRUTUM,

Unidade

Responsávet:

RECU P.CONS. ESTRADAS

VICINÂIS

DTVISÃO Oe OBRAS e SEnVIçOS |YUNICIPAIS

Código da Unidade Responsávelr 02.12.00
Inveslir, melhorar e manter a infra-estrutuÍa rodoviáfia visando o controle e a segurança nas estradas vicinajs.
Necessidade de manter em boas condições de tráfego principalmênte para

agícolas.

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAçÕES:
Ah,alização de valores estabelecìdos para a Meb/Ação.

a segurança no tráfego, movimentaÉo e o escoamento das produções

ÊëFF*:-:F.

-

MUNIC]PIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANçAS

Programa:

SANEAMENTO

GEML

Código do PÌograma:

unidade

Responsávet:

DIVISÃO DE SANEAMENTo E RESÍDUOS sóuDOS

Código da Unidade Responsávetr 02.13.00
Bevdr a qualidade de vida da população do Município através da implantação de um mnjunto de ações integradas envolvendo
os servi@s de coleta,
trabmeÍlto e distribuição de água e de coleta e rratamento de esgoto, bem como de campanhas voltadãs à eco;omia e racionamento
do usô da áoua.
ManteÍ e ampliar os serviços de saneamento básico e garantir a qualidade de vida da população e de preservação
do meio ambiente.

ATENDIDA COM REDE DE AGUA E ESGOTO

JUSTTECAÌIVA DAS MODIFICAçÕES:
Atualiado de valores estabetecidos para a Meta/Ação.

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

APOIO E DESENVOLVII4ENTO DA AGRICULTUM

Unidade

ResgonsáveL

DMSÃO DE AGRICULTUM

E ABASTECIMENTO

Código dâ Unidade Responsável: 02.14.00
Fomentar a píodu6o agropeoária e fucilitar o abastecimento por meio de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas e do provimento
de
infi'adutuftt de produção, processamento e comercialização de pÍodutos agrímlas dando-lh;s suporte a gànhos e competitividade/ à agregação de
valor do befit€sÌar social dos envolvidos em todo6 os estáqios das cadeias

Justifi@tiva !
InceÍìtÍ.dr e apoiar os produtores rurais e participantes do agronegócio,

DA NECESSIDADE DOS PRODUTORES RUMIS ATENDIDOS

J

USTIFICAÏVA DAS I4ODIFICAçÕES:
Atualizaçâo de valores estabelecidos paÍa a Meta/Ação.

(

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
PLAN EJAI'I ENTO ORÇAI.IENTÁRIO

Exercícior 2016

27

lrNrcrAl
Municipio

lx

de:

,

/2A

arrrnnçno

NOVÀIS

Exercícioi

Programa:
Código do Programa:
Unidade Responsávetr

cEsrÃo DÀ polÍïcA

DE t4EIo AIiBIENI

r

0028
DIVISÀO DE t4EtO AtyBIENTE

Código d" Unid"d" R""pon"á

Objetivo:
Assegurar a n]anulenção do atendimento, em todo o
legislaç"o vÌgente.

terítótio do município de Novais, mantendo os padrões de qualidade do meio ambiente, conforme

Justificativa:
RealÌzação da preservação ambiental com a adoção de medidas que visem contribuìr e minimizar o impacto ambiental
de nosso planeta.

METAS

/

INDICADORES NO EXERCÍCIO

rNprcApoRlunid.deMedidaiÍ@

JUSTIRCATIVA DAS IYODIFICAçÕES:
Aluêlização de valores estabelecidos para a l4eta/Ação.

ú

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL
4R Sistemas

DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Código do

Programar

LITEúRIO

OO29

Código da Unidade Responsávetr 02.16.00

o hábito de leitura por prazer em todas as faixas etárias, facilítando o acesso aos livros, estimulando projetos convergentes em todos os
setor€s, vêlorizando iniciativas locais e buscando parcerias para o desenvolvimento culturalde uma forma em qeral.
FomenÈar

Justificativa:
Ele\Er o nÍvel cultu€l e intelectual da população.

PERCENÏUA! DE CRESCIN4ENTO DE PÚBLICO EM BIBLIOTECÁ

JUSTIFICÂTIVA DAS MODIFIC{çÕES:
AtualizaÉo PPA para inserção de um novo projeto.

NOVAIS, 29 de Abrll de 2016.

DORCELI DO CARMO DOMINGUES PINHEÌRO
PREFEITA MUNÌCIPAL

ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ
TEC. EM CONTALIDADE

í'Qa1CD I A7 tno/^-"

