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APRESENTAÇÃO

A prefeitura

Municipal de ltaiçaba

apresenta seu Plano

Plurianual- PPApara o quadriênio 2018/2021, conforme exigência legal e em consonância
com as leis de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual. Desta forma, manter
coerência entre estes 03 (três) instrumentos legais- PPA,lDO e lOA, de acordo com a lei
de Responsabilidade Fiscal.
Pretende, assim este PPA, ser instrumento democrático de
planejamento na busca por desenvolvimento equilibrado e responsável, bem como,
equidade na distribuição dos recursos em todo o município. Suarevisão anual possibilitará
ajustes e revisão de prioridades, conforme as necessidadesda população de ltaiçaba.

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itaiçaba
Rua João Correia, 298 - Centro - Itaiçaba - Ceará
Telefone (88) 3410.1112 - CEP 62.810-000
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Lei n° 508/2017 de 30 de Outubro de 2017.

DISPÕESOBREO PLANO PLURIANUAL DO MUNIC{PIO DE
ITAIÇABA, ESTADO DO CEARÁ PARA O QUADRIÊNIO DE
2018 A 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Itaiçaba Estado do Ceará,JOSÉERENARCODA SILVA,no
uso de suasatribuições legais, etc.
Faço saber que a Câmara Municipal de Itaiçaba aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art.

r-

O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Itaiçaba para o

quadriênio de 2018 a 2021 contemplará as despesasde capital e outras delas decorrentes,
e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos
integrantes desta lei.
§ 1°_ Os Anexos que compõem o Plano Plurianual, serão estruturados por Entidades,
Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções,Subfunções, Programas,Projetos/Atividades ou
Operações Especiais,Rubricasda Receita e Elementos da Despesa.
I - Dados Gerais do Município de Itaiçaba (anexo I);
II - Demonstrativo da Evolução da Receita (anexo II);
III - Demonstrativo das restrições orçamentárias que se relacionam ás despesasde pessoal,
gestão de políticas públicas, a reserva de contingência e outras decorrentes de precatórios
e encargos especiais (anexo III);
IV -

Demonstrativos dos Macro objetivos e diretrizes estratégicas utilizados para

elaboração das açõesde governo, programação orçamentária por tipos: Finalístico, Gestão
de Políticas Públicas,Apoio Administrativo, Operações Especiaise exemplares contendo as
funções programas do detalhamento e planejamento das metas e prioridades constantes
do PPA,distribuídas em projeto, atividades e operações especiais (anexo IV).
V - Documentos da Audiência Pública, Oficinas e Outros (anexo V).

Prefeitura Municipal de Itaiçaba
Rua João Correia, 298 - Centro - Itaiçaba - Ceará
Telefone (88) 3410.1112 - CEP62.810-000
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§22- Parafins desta lei considera-se:

1- Programa- o instrumento de organização da ação governamental visando o alcance dos
objetos pretendidos;
II -Objetivos- os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de
governo;
111- Público Alvo- população, órgão, setor, comunidade, etc., a que se destina o programa;
IV - Projeto/Atividade ou Operações Especiais-a especificação da natureza da ação que se
pretende realizar;
V- Ações- O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução
do programa;
VI- Produto- A designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação
governamental na execução do programa;
VII- Unidade de Medida- A designação que se deve dar à quantificação do produto que se
espera obter;
VIII- Metas- Os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;
Art.

r- As metas da Administração

constituídas por Projetos e Atividades ou Operações

Especiais para o quadriênio 2018 a 2021, consolidadas por Programas, são aquelas
constantes do anexo IV- Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias integrantes
desta lei.
Art. 32 - As Metas Físicas,Produto, Unidade de Medida, Posiçãoano a ano e Desejado ao
Final por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo IV- Informações
por Programas, integrantes desta lei.
Art. 4° - As alterações na programação deste Plano Plurianual, poderão ser promovidas
mediante lei específica votada na Câmara Municipal.
Parágrafo Único - Anualmente o Executivo Municipal deverá enviar à Câmara Municipal,
solicitação para a adequação do Plano Plurianual à lei de Diretrizes Orçamentárias-LDOe à
lei Orçamentária Anual- lOA.
Art. 5° - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas
estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesaorçada com as receitas estimadas em cada
exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas. ~
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Art. 6° - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressasna
Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.
Art. 7° - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá
ser iniciado sem previa inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a sua inclusão.
Art. 8° - EstaLei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 09° - Revogam-seas disposições em contrário.

Itaiçaba - Ceará,30 de Outubro de 2017.
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DADOS GERAIS DO MUNiCíPIO DE ITAIÇABA
ANEXO I
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Perfil Básico Municipal

1 - CARACTERIZAÇÃO

GEOGRÁFICA

1.1 - ASPECTOSGERAIS
Características
Municlpio de Origem - Jaguaruana
Ano de Criação - 1956
Lei de Criação - 3.338
Toponímia - Palavra originária do Tupi, que significa rio das conchas
Gentílico - Itaiçabense
Código Município - 2306207
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

1.2 - POSiÇÃO E EXTENSÃO
Situação geográfica
Municlpios IImltrofes

Coordenadas geográficas
Localização
Latitude(S)

Longitude(WGr)

4°40' 28"

37° 49' 21"

Leste

.

. .

Norte

Sul

Leste

Oeste

Aracati

Palhano,
Jaguaruana

Jaguaruana,
Aracati

Palhano

..

.

.

Fonte:lnstitulo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econôrnica do Ceará (IPECE).

Medidas territoriais
Área
Absoluta (km2)

Relativa (%)

212,1

0,14

.

Altitude (m)

Distância em linha reta a
capital (km)

200,0

129

.

. .
.
.
Fonte:lnstituto Brasiíeiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratéqia Econôrnica do Ceará (IPECE) .

1.3 - CARACTERISTlCASAMBIENTAIS
Aspectos climáticos

I

Clima

Pluviosidade (mm)

Temperatura média (OC)

Perlodo chuvoso

Tropical Quente Semi-árido
Brando

935,9

26° a 28°

janeiro a maio

.

-

.

J

.

Fonte: Fundaçao Cearense de Meteorologia e Recursos Hídrícos (FUNCEME) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econõmica do Ceara (IPECE) .

Componentes ambientais

I

Relevo

Solos

Vegetação

Bacia hidrográfica

Depressões Sertanejas e
Planície Fluvial

Solos Aluviais, Areias Quartzosas
Distróficas, Planossolo Solódico e
Podzólico Vermelho-Amarelo

Complexo Vegetacional da Zona
Litorânea, Caatinga Arbustiva
Aberta e Floresta Mista DicotilloPalmácea

Baixo Jaguaribe

..

-

.

Fonte: Fundaçao Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) e Instituto de Pesquisa e Estratéqia Econõmica do Ceara (IPECE) .

1.4 - DIVISÃO PoLITICo-ADMINISTRATIVA
Divisão territorial
Códigos

Distritos

Ano de criação

230620705

Itaiçaba

1956

Fonte:lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Económica do Ceará (IPECE).

Regionalização
Região administrativa

Região de planejamento

Mesorregião (IBGE)

Microrregião (IBGE)

9

Litoral Leste

Jaguaribe

Litoral de Aracati

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).
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2 - ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E SOCIAIS
2.1 -

DEMOGRAFIA

Populaçãoresidente- 1991/2000/2010
População residente

1991

DiscrlminaçAo

I

NO
Total
Urbana
Rural
Homens
Mulheres

5.701
3.210
2.491
2.783
2.918

2010

2000
%

N°

100,00
56,31
43,69
48,82
51,18

6.579
3.672
2.907
3.251
3.328

I

I

%

NO

100,00
55,81
44,19
49,41
50,59

7.316
4.279
3.037
3.642
3.674

%
100,00
58,49
41,51
49,78
50,22

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE) - Censos Demográficos 1991/2000/2010.

Populaçãorecenseada,por sexo,segundoos gruposde idade- 2000/2010
População recenseada
Grupos de idade

Total

I

2000
Total
0-4 anos
5-9 anos
10 -14 anos
15 -19 anos
20-24anos
25-29 anos
30- 34 anos
35 - 39 anos
40-44 anos
45-49 anos
50-59 anos
60-69 anos
70 anos ou mais

Mulheres

Homens

2010

6.579
586
683
816
747
478
445
459
452
324
306
518
313
452

2000

7.316
445
513
648
704
680
659
517
485
478
456
679
525
527

I

3.251
311
357
418
376
250
235
223
209
161
141
234
137
199

2010

2000

3.642
232
271
358
373
349
326
258
250
237
210
317
228
233

3.328
275
326
398
371
228
210
236
243
163
165
284
176
253

Fonte: Insti1utoBrasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censos Demográficos 2000/2010.

Estimativa da População -Itaiçaba - 2013-2016
10.000
8.000

7.567

7.612

7.656

7.698

2013

2014

2015

2016

6.000
4.000
2.000
O
Fonte: IBGE

I

2010
3.674
213
242
290
331
331
333
259
235
241
246
362
297
294
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Indicadores demográficos - 1991/2000/2010
Indicadoresdemográficos

Discriminação

I

1991
Densidade demográfica (hab.rkrn")
Taxa geométrica de crescimento anual (%) (1)
Total
Urbana
Rural
Taxa de urbanização (%)
Razão de sexo
Participação nos grandes grupos populacionais (%)
O a 14 anos
15 a 64 anos
65 anos e mais
Razão de dependência (2)

I

2000

2010

19,26

27,50

34,86

0,65
0,61
0,70
56,31
95,37
100,00
37,03
53,83
9,14
85,76

1,60
1,51
1,73
55,81
97,69
100,00
31,69
59,14
9,17
69,08

1,07
1,54
0,44
58,49
99,13
100,00
21,95
67,67
10,37
47,77

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatrstica (IBGE) - Censos Demográficos 1991/2000/2010.
(1) Taxas nos períodos 1980/91 e 1991/00 para os anos de 1991,2000 e 2010, respectivamente.
(2) Quociente entre "população dependente", isto é, pessoas menores de 15 anos e com 65 anos ou mais de idade e a população potencialmente ativa, isto é,
pessoas com idade entre 15 e 64 anos.

2.2 - DOMICILloS
Domicílios particulares ocupados por situação e média de moradores - 2010
DomicRiosparticularesocupados
SItuação
Quantidade
Total
Urbana
Rural

2.307
1.322
985

I

Média de moradores

J

1

Munlcfpio
3,17
3,24
3,11

Estado
3,56
3,49
3,79

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico 2010.

2.3 - SAÚDE
Unidades de saúde ligadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), por tipo de prestador - 2015
Unidadesde saúde ligadas ao SUS

Tipo de Prestador

Quantidade
Total
Pública
Privada

%

I

5
5

100,00
100,00

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA).

Profissionais de saúde, ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS) - 2015
Discriminaçio

Profissionaisde saúde ligados ao SUS
Municfpio

Total
Médicos
Dentistas
Enfermeiros
Outros profissionais de saúde/nível superior
Agentes comunitários de saúde
Outros profissionais de saúde/nível médio
Fonte: Secretaria da saúde do Estado do Ceará (SESA).
Nota: Profissionais de saúde cadastrados em unidades de entidades públicas e privadas.

71
7
3
6
4
16
35

I

Estado
67.093
12.239
2.986
7.609
6.329
15.467
22.463
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Crianças acompanhadas pelo Programa Agentes de Saúde - 2015
Crianças acompanhadas pelo Programa Agentes de Saúde (%)
DiscriminaçAo

I

Municfpio

Estado
68,69
94,71
0,93
94,34
1,61
8,05

77,42
100,00
0,99
100,00
1,19
12,77

Até 4 meses só mamando
De Oa 11 meses com vacina em dia
De O a 11 meses subnutridas (1)
De 12 a 23 meses com vacina em dia
De 12 a 23 meses subnutridas (1)
Peso < 2,5 kg ao nascer
Fonte:Secretariada Saúdedo Estadodo Ceará(SESA).
(1) Criançascom pesoinferiora PlO•

Casos confirmados das doenças de notificação compulsória - 2015
casos confinnados das doenças de notIficaçio compulsória
Disaiminaçio

Municrpio

AIDS
Dengue
Febre tifoide
Hanseníase
Hepatite virai
Leishmaniose tegumentar
Leishmaniose Visceral
Leptospirose
Meningite
Raiva
Tétano acidental
Tuberculose
Fonte:Secretariada Saúdedo Estadodo Ceará(SESA).

Estado

I

856
55.588

10

2.118
312
598
524
28
249

6

17
4.240

Principais Indicadores de Saúde - 2015
Principais Indicadores de Saúde

Discriminação

T

Municfplo
Médlcos/1.000 hab.
Dentistas/1.000 hab.
Leitos/1.000 hab.
Unidades de saúde/1.000 hab.
Taxa de intemação por AVe (40 anos ou mais)/10.000 hab.
Nascidos vivos
Óbitos
Taxa de mortalidade infantil/1.000 nascidos vivos
Fonte:Secretariada Saúdedo Estadodo Ceará(SESA).

1,37
0,34
2,18
0,43
28,87
129.578

1
12,66

1.584
12,22

Taxa de internação por AVe - 2009-2015
(> 40 anos - por dez mil hab)

Taxa de mortalidade infantil- 2009-2015
(por mii nascidos vivos)
20,00

40,00

15,52

15,00

30,00

10,00

20,00

5,00

10,00

0,00

28,87

0,00

2009

2015
.Cea:á

Fcrte: SESA

Estado

0,91
0,39
2,22
0,65
11,09
79

2009
.Ceará

.l1aiçal:e
FCJ1Ie: SESA

2015
.Itaiçaba
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2.4 - EDUCAÇÃO
Docentes e matrícula inicial- 2015

I

Matrícula iniciai

Docentes

Dependência Administrativa

I

Municfplo
Total
Federal
Estadual
Municipal
Particular

65
18
49

Estado

Municfplo

96.737
893
19.680
62.119
21.217

1.590

1

Estado
2.229.711
11.107
432.014
1.333.872
452.718

324
1.266

Fonte: Secretaria da Educação Básica (SEDUC).

Proporção de docentes com grau de formação nfvel superior
Italçaba - 2009-2015

100,00
80,00
60,00
40,00

.Ceará
.Italçaba

20,00
0,00

Fonte: SEDUC

2009

2015

Escolas com biblioteca e laboratório de informática - 2015
Federal

Discriminação

N°
Total de escolas
Biblioteca
Laboratório de informática

I

Estadual
%

NO

I

Municipal

%

N°

I

Particular

%

N°

I

5

3
1,00

0,60
0,80

4

Fonte: Secretaria da Educação Básica (SEDUC).

Indicadores educacionais no ensino fundamental e médio - 2015
Indicadores educacionais
Discriminação

Ensino fundamental
Municfpio

Taxas (%)
Escolarização líquida
Aprovação
Reprovação
Abandono
Alunos por sala de aula
Fonte: Secretaria da Educação Básica (SEDUC).

96,6
94,1
5,9
42,9

I

Ensino médio

Estado
89,6
93,4
5,1
1,5
25,2

Municfpio
62,2
91,5
3,1
5,3
64,8

I

Estado
54,2
85,6
7,2
7,3
25,2

%
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Alunos por sala de aula
ltaiçaba - Ceará - 2009-2015

50,00
40,90

40,93

38,78

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2009

2015
.Ceará

.Itaiçaba

Fate: lEJUC

2.5 -

íNDICES DE DESENVOLVIMENTO

indices de Desenvolvimento
Posição no ranklng

Valor

Indices

fndice de Desenvolvimento Municipal (10M) - 2012
49
34,11
fndice de Desenvolvimento Humano (IDH) - 2010
19
0,656
fndice de Desenvolvimento Social de Oferta (lOS-O) - 2009
0,442
24
fndice de Desenvolvimento Social de Resultado (lOS-R) - 2009
45
0,519
Fonte:Institutode Pesquisae EstratégiaEconômicado Ceará(IPECE)e ProgramadasNaçõesUnidasparao Desenvolvimento
(PNUD).

População extremamente pobre: (com rendimento domiciliar percapita mensal de até R$ 70,00) - 2010

I

População extremamente pobre

Discriminação
Munlcfpio

%

Total
1.153
15,76
Urbana
560
13,09
Rural
593
19,53
Fonte:InstitutoBrasileirode Geografiae Estatística(IBGE)- CensoDemográfico2010.

2.6 -

I

Estado
1.502.924
726.270
776.654

1

%
17,78
11,44
36,88

EMPREGO E RENDA

Número de empregos formais - 2015
Número de empregos formais
Discriminação

..
Total das Atlvidades
Extrativa Mineral
Indústria de Transformação
Serviços Industriais de Utilidade Pública
Construção Civil
Comércio
Serviços
Administração Pública
Agropecuária
Fonte:MinistériodoTrabalho(MTb)- RAIS.

Municrpio
Total

I

Masculino

573

303

35

35

4
43
15
397
79

4
22
5
163
74

Estado

1 Feminino
270

21
10
234
5

Total
1.542.759
3.357
247.716
9.609
84.265
273.851
490.382
406.057
27.522

1

Masculino
860.698
3.050
154.047
8.019
77.760
160.887
272.998
159.726
24.211

1 Feminino
682.061
307
93.669
1.590
6.505
112.964
217.384
246.331
3.311

Perfil Básico
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Municipal

Saldo de empregos formais - 2015
Saldo de empregos fonnais
Discriminação

Estado

Municrpio
Admitidos
48

..

Total das Atívidades

I

Desligados
41

I

Saldo

Admitidos
461.644
926
79.199
3.067
72.627
109.087
179.911
1.440
15.387

7

Extrativa Mineral

5

Indústria de Transformação
Serviços

Industriais

Construção

5

de Utilidade Pública

7
2

Serviços
Administração

-1

2
11

Civil

Comércio

-4

2

Pública

33

Agropecuária
Fonte: Ministério do Trabalho (MTb) - CAGED.

23

10

I

Desligados
497.486
1.118
96.713
2.537
84.503
112.916
183.794
1.051
14.854

I

Saldo
-35.842
-192
-17.514
530
-11.876
-3.829
-3.883
389
533

Estoque de em prego formal porfaixa etária
Itaiçaba - 2015
65 ou mais
50a 64
I
d
a
d
e
s

40a 49
30a 39
25a 29
18a 24
10a 17
O

50

100

150

250

N° empregos formais

Fate: RAlS - 2)15

2.7 -

200

INDÚSTRIA

Empresas industriais ativas - 2015
Empresas industriais ativas

Discriminação
Municlpio
21

Total

I

%

I

100,00

43.483
388
2.978
323
39.794

Extrativa mineral
Construção

civil

Utilidade pública

21

Transformação
Fonte: Secretaria da Fazenda (SEFAZ).

2.8 -

Estado

100,00

I

%
100,00
0,89
6,85
0,74
91,52

COM~RCIO

Estabelecimentos comerciais - 2015
Estabelecimentos

Discriminação
Municlpio
Total
Atacadista
Varejista
Reparação (1)
Fonte: Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
(1) de veículos de objetos pessoais e de uso doméstico.

160
1
159

I

%
100,00
0,62
99,38

I

comerciais
Estado
185.045
3.845
180.740
460

I

%
100,00
2,08
97,67
0,25
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3 • INFRAESTRUTURA
3.1 • SANEAMENTO
Abastecimento de Água - 2015
Abastecimentode água
Discriminação
Municfpio

% sobre o total do Estado
0,08
0,08
0,05

1.757.582
1.613.578
368.392.488
92,06

1.366
1.295
178.140
88,81

Ligações reais
Ligações ativas
Volume produzido (m")
Taxa de cobertura d'água urbana (%)

I

Estado

I

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE).

Esgotamento Sanitário - 2015
Esgotamentosanitário
Discriminação

I

Municfpio

I

Estado

Ligações reais
Ligações ativas
Taxa de cobertura urbana de esgoto (%)

% sobre o total do Estado

593.711
544.028
38,24

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE).

Domicílios particulares permanentes segundo as formas de abastecimento de água - 2000/2010
Municfpio

Formas de abastecimentos

2000
Total
Ligada a rede geral
Poço ou nascente
Outra

I

1.684
899
297
488

%
100,00
53,38
17,64
28,98

1

2010
2.285
1.408
607
270

Estado

J

J

%

2000

100,00
61,62
26,56
11,82

1.757.888
1.068.746
360.737
328.405

%
100,00
60,80
20,52
18,68

J

2010

I

2.365.276
1.826.543
221.161
317.565

%
100,00
77,22
9,35
13,43

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censos Demográficos 2000/2010.

Domicílios particulares permanente segundo os tipos de esgotamento sanitário - 2000/2010
Municrpio

Tipos de esgotamentossanitários

2000
Total (1)
Rede geral ou pluvial
Fossa séptica
Outra
Não tinham banheiros

1.684
3
86
1.227
368

I

%
100,00
0,18
5,11
72,86
21,85

J

2010
2,285
3
73
2.112
97

Estado

I

%

2000

100,00
0,13
3,19
92,43
4,25

1.757.888
376.884
218.682
731.075
431.247

I

%
100,00
21,44
12,44
41,59
24,53

I

2010
2.365.276
774.873
251.193
1.167.911
171.277

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censos Demográficos 2000/2010.
(1) Inclusive 05 domicílios sem declaração da existência de banheiro ou sanitário.

3.2 • ENERGIA

ElÉTRICA E COlETA DE LIXO

Consumo e consumidores de energia elétrica - 2015

I

Classes de consumo

Total
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Público
Próprio
Fonte: Companhia Energética do Ceará (COELCE).

I

Consumo (mwh)
31.301
2.604
101
465
26.628
1.407
95

Consumidores
3.676
2.589

7
148
808
121

3

I

%
100,00
32,76
10,62
49,38
7,24
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Domicílios particulares permanente segundo energia elétrica e lixo coletado - 2000/2010

Total
Com energia elétrica
Com lixo coletado

1.684
1.581
1.033

%I2010

100,00
93,88
61,34

2.285
2.263
1.662

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE) - Censos Demográficos 2000/2010

•

1ft

%
100,00
99,04
72,74

1.757.888
1.568.648
1.081.790

100,00
89,23
61,54

2.365.276
2.340.224
1.781.993

100,00
98,94
75,34
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4 - ECONOMIA E FINANÇAS
4.1 - PRODUTO

INTERNO BRUTO

Produto Interno Bruto - 2013
Estado

Municlpio

Discriminação
PIB a preços de mercado (R$ mil)
PIB per capita (R$ 1,00)
PIB por setor (%)
Agropecuária
Indústria
Serviços

43.585
5.760

108.796.325
12.393

11,19
8,83
79,98

5,16
20,46
74,38

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará.

Produto Interno Bruto per capita (R$ 1,00)
Itaiçaba - 2010-2013

8.000

•

7-'<,""

6.000

10..

4.000

•

•

2010

2011

2.000
O

FONTE: IPECE

2012

2013

e IEIGE

4.2 - FINANÇAS PÚBLICAS
Receita Municipal - 2015
Receita Municipal

Discriminação

Valor corrente (RS mil)
Receita Total
Receitas correntes
Receita tributária
Receita de contribuições
Receita patrimonial
Receita de serviços
Transferências correntes
Outras receitas correntes
Receitas de capital

18.983
18.912
727
339
109
8
17.714
15
71

1

% sobre a receita total
100,00
99,62
3,85
1,79
0,57
0,04
93,66
0,08
0,38

Fonte: Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Despesa Municipal-

I

2015
Despesa Municipal

Discriminação

Total
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Juros e encargos da dlvlda
Outras despesas correntes
Despesas de capital
Investimentos
Inversões financeiras
Amortização da dívida

Fonle: Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Valor corrente (RS mil)

I

% sobre a despesa total

18.164
17.012
9.432

100,00
93,66
55,44

7.580
1.151
1.028

44,56

123

10,68

6,34
89,32

Perfil Básico Municipal
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Receita Estadual arrecadada - 2015

ReceIta Estadual arrecadada (R$ 1,00)
Munidplo
Receita total
Receita tributária
ICMS
Outros
Demais receitas

I

390.797
390.797
101.176

Estado

I

10.659.337.092
10.622.541.986
9.859.113.152
763.428.833
36.795.106

289.621

% sobre o Estado
0,00
0,00
0,00
0,04

Fonte: Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
Nota: Não foram considerados ajustes e anulações de receitas.

Receita da União arrecadada - 2015
Receita da UniAo 8IT8C8dada (R$ 1,00)

OIscrIminaçAo
Municrpio
Receita total
Arrecadação IPI
Outros
Fonte: Secretaria Regional da Receita Federal.
Nota: Arrecadação bruta sem retlficações.

769.190
769.190

I

Estado
11.828.717.683
413.427.461
11.415.290.222

I

% sobre o Estado
0,01
0,01

16

ITAIÇABA

Perfil Básico Municipal

5-POL(TICA
Prefeitura

Telefone I e-mail

Endereço
Av. CeI. João Correia, 298 - Centro
C.E.P: 62.820-000

(88) 3410-1213

Fax (88) 3410-1213

Fonte: Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (APRECE).

Prefeito eleito - 2016

Nome

Partido

José Erenarco da Silva

PMOB

Fonte: Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (APRECE).

Número de Eleitores - 2016
Discriminação
Total (1)
Homens
Mulheres
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE).
(1) Inclusive os eleitores sem informações do sexo.

Munlcfplo

Estado

6.804
3.287
3.516

6.324.780
2.991.782
3.328.331

% sobre o total do
0,11
0,11
0,11

Estado

,,\O~"o
~

Governo MUníeiS de I

Itaíça a

~~A<d'~

Compromisso e respeito com o povo
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

ANEXO II

Prefeitura Municipal de Itaiçaba
Rua João Correia, 298 - Centro - Itaiçaba - Ceará
Telefone (88) 3410.1112 - CEP62.810-000

Municipio: ITAIÇABA
ANEXO II
LEI W 508/2017
Demonstrativo de evolução da receita realizada,

resultante de: impostos transferências

e outras receitas próprias

b

Governo MuniC

~\OÁl' ...

de I

o~

Itaiça a~.~,~

Compromisso e respeito com o povo
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO

DAS

RESTRiÇÕES

ORÇAMENTÁRIAS,

DESPESAS DE PESSOAL, GESTÃO DE POLíTICAS PÚBLICAS,
RESERVA DE CONTINGÊNCIA,

PRECATÓRIOS E ENCARGOS

SOCIAIS.

ANEXO III

Prefeitura Municipal de Itaiçaba
Rua João Correia, 298 - Centro - Itaiçaba - Ceará
Telefone (88) 3410.1112 - CEP62.810-000

Municipio: Itaiçaba
ANEXO III
LEI W 508/2017
Demonstrativo das restrições orçamentárias, despesas de pessoal, gestão de políticas publicas, á reserva de contingência, precatórios e encargos especiais

'Itaíçaba
Compromisso e respeito com o povo

"~Õ
PENTACAMPEÃO

GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVOS

DOS MACRO OBJETIVOS E DIRETRIZES

ESTRATÉGICAS UTILIZADOS PARA ELABORAÇÃO DAS AÇÕES
DE GOVERNO, PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR TIPOS:
FINALíSTICO,

GESTÃO DE POLíTICAS PÚBLICAS, APOIO

ADMINISTRATIVO,

OPERAÇÕES ESPECIAIS E EXEMPLARES

CONTENDO AS FUNÇÕES PROGRAMAS DO DETALHAMENTO
E PLANEJAMENTO DAS METAS E PRIORIDADES CONSTANTES
DO

PPA,

DISTRIBUíDAS

EM

PROJETO, ATIVIDADES

OPERAÇÕES ESPECIAIS

ANEXO IV

Prefeitura Municipal de Itaiçaba
Rua João Correia, 298 - Centro - Itaiçaba - Ceará
Telefone (88) 3410.1112 - CEP62.810-000

E

"

s : { ••

.

(

V'

E '(I

·e

1\
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PPA L01~-LOL1 - Detalnamento
Tooos os programas

Cea'a
Gov!rno Municipal oe Itaiçaba

-

pági na : 001

.
ÓRGÃO: 01 - Gaoinete ao prefeito
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01,01 - Gabinete 00 prefeito

Função: 04 - Aoministração

suofunção: 1LL - Aoministração Geral
programa: 0100 - Gestão_e Apoio Aoministrativo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO
DAS ATIVIDADES
GOVERNAMENTAL,
Ação", ,,:
Descrição:

OO~~ -

ADMINISTRATIVAS

VISANDO

O MELHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

Implantar a Casa 00 Ciaaaão ,
Impla~t~ção oe uma Casa 00 cioaaão para Expeaição oe Documentos Diversos para a população ao
MunlCl plo,

unioaoe oe meoioa: R~
Regj ãç ,
MunlCl plo

Quant. L01~

L í.OOO

LUOO
LI,OOO,OO

Quantioaoe por ano",
valor por ano""""
Totais""

"""

,: Quantioaoe

BQ,OOO

Quant. L01~

,UOO

Quant. LOLl

)),000

40,000
40,000,00

,UOO,OO

)0,000,00
valor

mo
, í.OOO

Quant,

,0,000

40,000

150,000,00

Ação"",: 01~0 - Manutenção oas Ativioaoes 00 Gaoinete 00 prefeito
Descrição:
Manter as ativioaoes 00 Gaoinete 00 prefeito, responsável pelo planejamento, análise,
cooroenação oas ações 00 Gabinte ao Prefeito ao município ae ITAI~ABA,
Uni oaoe oe meoi oa: R~
Regjãç ,
MunlClplo

Quant. LOH

Quantiaaoe por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

Quant.

110,000
110,000
110,000,00

,: Quantiaaoe

líQ,OOO

L01~

111.000

mo

LOO,OOO

m,ooo
m,ooo,OO
valor

Quant,

LOO,OOO
LOO,OOO,OO

Quant, LOLl

W,OOO

m,ooo
m,ooo,OO

110,000,00

Ação", ,,: 01~1 - criar a ouviooria 00 Município
Descrição:
Criar a ouviooria 00 município para melnor atenoimento oa população,
uni oaoe oe meoi oa: R~
Regjãç ,
MunlCl plo

Quant, L01~

1.000

Quant, LOB

UOO

Quant,

mo
5.000

Quant. LOLl

UOO

ceará
Governo Municipal ae Itai~aoa

lOl~-lOll- Detalnamento

PPA

Toaos os programas

página:

OOl

ÓRGÃO: 01 - Gaoinete ao Prefeito
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01,01 - Gaoinete ao Prefeito

1,000
1.000,00

Quantiaaae por ano",
valor por ano,,,,,,,,
Totais"""",

..: Quantiaaae

TOTAL DO PROGRAMA:

TOTAL DA UNIDADE OR~AMENTÁRIA:

11.000

UOO
UOO,OO
valor

lm
m,ooo,OO

valor

lOl~
m,ooo,OO

valor

valor

valor

UOO
UOO,OO

1,000
1,000,00

11.000,00

lOB
1Ol, 000, 00

Va lar

lOB
1Ol, 000,00

valor

mo
m,ooo,OO

valor

mo
m,ooo,OO

valor

mI

no,ooo,OO

mI

no, 000,00

PPA L018-LOLl - Detalnamento
Tooos 05 ~rogramas

ceará
Governo Munici~al oe Itai~aoa

página:

005

ÓRGÃO: OL - Sec, oe Aaministra(ão, Fin, e planejam,
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: OL,Ol - Sec, ae Administra~ão, Fin, e planejam,

Fun~ão: 04 - Aaministra~ão

suofun~ão: lLl - planejamento e Or~amento
programa: 0100 - Gestão.e Apoio Aaministrativo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO
DAS ATIVIDADES
GOVERNAMENTAL,

ADMINISTRATIVAS

VISANDO

O MELHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

A~ão, :'!': OOOL - Fomentar as a~~es para o planejamento e Or~amento ao Munjcípjo,
Descrl~ao:
Fomentar as a~oes para o plane]amento e Or~amento ao Munlcl~lo,
uni aaae ae meai aa: Ri
Regjãq ,
Munlclplo

Quant. L018
LUOO

Quant, LOl~
L 1.000

LO,OOO
LO,OOO,OO

L 1.000
LI,OOO,OO

Quantiaaae por ano",
valor por ano",,,,,,
Totais""""",:

110,000

Quantioaae

valor

A~ão"",: 0005 - Fomentar ativioaaes para o Desenvolvimento
Descrição:
Fomentar ativiaaaes paes o Desenvolvimento

Quant,

mo

Quant. LOll

50,000

51,000

50,000
50,000,00

51.000
51,000,00

mo

Quant, LOLl

110,000,00
Institucional,
Institucional,

uniaaae ae meaiaa: Ri
Regjãq ,
MunlCl plo

Quant, L018

11.000

Quantiaaae por ano",
valor por ano, ""'"
Totais"""""

11,000
11.000,00

,: Quantiaaae

TOTAL DO PROGRAMA:

Suofunção: lLL - Aaministra~ão

Geral

programa: 0100 - Gestão e Apoio Aaministrativo

~D,OOD

Quant. 101~
LUDO
LO,OOO
LO,OOO,DO
valor

Quant,

LUOO

L 1.000
LI,OOO,OO

~o.oOO ,00

50,000
50,000
50,000,00

ceará
Governo Municipal oe Itai~aba

PPA L~I~-L~LI - Detalnamento
TOOOS os programas

página:

004

ÓRGÃO: Di - Seco oe Aoministração, Fino e planejamo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: OUI - Seco oe Administra~ão, Fino e planejamo
PROMO~ÃO E FORTALECIMENTO
GOVERNAMENTAL o
A~ãoo oo00: ~~~4 - Amplia~ão/Reforma
Descri~ão:
Amplia~ão/Reforma

DAS ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

VISANDO

O MELHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

00 Centro Aoministrativoo
oa secretaria oe Aoministra~ãoo

uni oaoe oe meoi oa: R~
Regiãq ,
MunlClplo

m~

Quanto
LJo ~OO

Quantioaoe por anooo o

Lm

Quant.
j~oOO~

Quant. m~
jloOO~

Quanto mI
400000

jOo~OO
jOoOOO,OO

jUOO
jlo~O~,OO

400000
4000~O,OO

LUDO
iloOOO,O~

valor por anoo 0000 00o

Totaiso oooooooooo: Quantioaoe

BDoOOO

valor

BDoOOO,OO

A~ãoo:o!o: 0001 - cooroenaçªo e Manuten~ªo 005 Servi~os Aoministrativoso
Descrl~ao:
cooroena~ao e Manuten~ao aos SerVl~OS Aomlnlstratlvoso
unioace oe meoioa: Rt
Regiãq ,
MunlCl plo

m~

Quanto LOU
i UOO

Quanto
jOoOOO

Quanto mo
j1.000

Quanto mI
40 o000

LJoOOO
LloOOO,OO

jOoO~O
jOoOOO,OO

JUOO
jUO~, 00

400000
400000,00

Quanti oaoe por ano ooo

valor por ano""""
Totaiso oooooooooo: Quantioace

Bo.oO~

valor

mo~~~,~~

A~ãoo:o!o: 0006 - cooroena~ªo oa_A~ões para Forplecer 0,s~10 UNICEFo ,
Descrl~ao:
Cooroena~ao A~oes para garantlr ao MunlClO o Selo unlcefo
uni caoe oe meoi ca: R~
Regiãq ,
Munlclplo

Quanto LOU
11.000

Quant o LOH
LOoOOO

110000
110000,00

LOoOOO
LOoOOO,OO

Quantioaoe por anoo oo
valor por ano""""
Totaiso ooo00ooooo: Quantioaoe

~00000

valor

Quanto

mo

i 1.000

Quant o LOLl
jOoOOO

L1.000
LloOOO,OO

jOoOOO
,00000,00

~OoOOO,OO

A~ãoo:o!o: 001r - Desenvolvimento ca gestão oe Recursos Humanos no Município
Descrl~ao:
Desenvolver ações para melnoria oa gestão oe recursos numanos no municípioo
uni oace de medi da: R~

PPA L~l~-L~Ll - Detalnamento
TO~OS os programas

Ceara
Governo Municipal ~e Itaiçaoa

pagina : ~~l

ÓRGÃO: ~L - Sec. de Administra~ão, Fin, e planejam,
UNIDADE OR\AMENTÁRIA: ~Ul- Sec, de Mministração, Fin, e planejam,
Quant. L~H

Regjãq ,
MunlClplo
Quantidade por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

Quant, LGB

1.000

10.000

1,000
U~O,~O

10,000
10,OOO,~0

10,000

Quantidade

Quant.

m~

Quant. m1

Lo.oOO

11.000

LUOO
L~,~~~,~~

1UOO
1U~~,~O
1~,OOO,OO

valor

Ação",,,: 011~ - Realizar de Concurso Público
Descrição:
Realizar concurso púolico para atender as ~emandas do município
Uni dade de medi da: R~
Quant. L01~

Regj ãq ,
MunlCl plo

LUOO
LUOO
LI,~~O,~~

Quanti ~ade por ano",
valor por ano, ""'"
Totais"""""
Ação"",:
Descrição:

,: Quanti~ade

BD,OO~

Quant. L01~

Quant,

m~

Quant, LOLl

JO,OOO

JUOO

40,000

JO,OOO
J~,O~O,O~

JUOO
JU~O,OO

40,~0~
40.0~O,O~

BD, ~~~,00

valor

om - Ad~uirir

veiculos
Ad~uirir veículos para aten~er as necessi~a~es das funções A~ministrativas

do município

Unidade de me~ida: R~
Regj ãq ,
MunlCl plo

Quant. LOH

LUO~
LUOO
LI,O~O,~O

Quantidade por ano",
Valor por ano""""
Totais""""",:

Quantidade

100,000

Quant. L01~

Quant,

mo

JUO~

4UO~

JUOO
JI,OOO,OO

41,000
41,000,00

Quant, LOLl

IUOO
IUOO
11,000,00

100,000,00

valor

Ação", ,,: OLJ, - Manutenção das Atividades Administrativa Da Sec, A~ministração,Finanças e planej
Descrição:
Manter as atividades ~a Sec ~e Administração ,Finanças e planeJamento,responsavel pelo
planejam~nto, analise, cºor~e~açãq,
~as ,açõ~s ~estlna~as
ao planejamento,Execução
Orçamentarla e Arrecaaaçao Trlbutarla do munlClplO ~e ITAI\ABA,
Uni ~ade ~e me~i ~a: R~
Regj ãq ,
Munlclplo
Quantidade por ano",
valor por ano""""

Quant. L018

100,000

100,000
100,000,00

Quant. L01~

110,000
110,000
110,000,00

Quant. LOLO

íLQ,OOO
íLQ,OOO
ILO,OOO,OO

Quant, LOLl

BQ,OOO

BQ,OOO
íJQ,OOO,OO

PPA l~I~-l~ll - Detalnamento
Tooos os ~ro~ramas

ceará
Governo Munici~al oe Itai~aDa

ÓRGÃO: ~L - Sec. oe Aoministraçãol Fin, e planejam,
UNIDADE OR(AMENTÁRIA: ~l,~1 - Sec. oe Aàministra~ãol Fin, e planejam,
Totais""""",:

l.O6~,~~~

Quantioaae

TOTAL DO PROGRAMA:

valor l~18
6L~'~~~1~~

valor

l,~6~'~~~1~~

valor lOB
66U~~1~~

Valar

m~

ll~,~~U~

valor

lm

líí'~~~l~~

pro~rama: L~~1 - Encargos Sociais
,
,
Contrl~uir para o Regime ae previaência Social e Forma~ão 00 Patrimônio ao Servloor pu~lico
A~ão", ,,: ~~18 - Manuten~ão aos Encargos Sociais aecorrente so~re a Folna oe pagamento aos Servia
Descri~ão:
Mgnuten~ão aos ~n~argos sociais aecorrentes so~re a folna ae pagamento aos serviaores
~U~llCOS ao munlcl~lo,
uniaaae ae meaiaa: R~
Quant. l~18
1,~~~,~~~

Regjã~ ,
Munlcl~lO
Quanti cace por ano",
valor ~or ano""""

1.O~~,~~o
1.O~~'~~~lOO

Totai 5" " , " " ,,: Quanti caoe
TOTAL DO PROGRAMA:

UOO, 000

valor l018
UOO,OOOl~O

Quant, l019
U~UOO

Quant,
1.~O~,O~O

mo

Quant, LOll
U~UO~

1.000,000
1.000,000100

1.000,000
1.000,OO~ 100

1.000,000
1.O00,00010~

valor m~
1.000,000100

valor
1.000,000100

valor

~,000,000100

valor l~19
1.000,000100

mI

programa: lOO, - Outros Encargos Especjajs
Outros Encargos Especlals,
A~ão"",: 0001 - Manuten~ão ae encargos especiais ae responsaoilioaae ao município,
Descrição:
Manutençâo aos Encargos Especiais ae Responsa~iliaaae ao Município,
unidaae de medi da: R!

mo

Regjã~ ,
MunlCl ~lo

Quant. lOH
100,0~~

Quant, lOB
1~0,000

Quant,
1~0,00~

Quant, LOLl
10~,0~~

Quanti aaae ~or ano",
valor ~or ano""""

100,000
100,00~100

1~0,000
10~,0~0100

100,00~
100,0~~100

100,000
100,~00100

Totais"""""

,: Quantioaoe

TOTAL DO PROGRAMA:

~OO,OOO

valor L018
100,0001~0

valor
valor LOB
100,00~10~

~00,0~~100

mo

Valar
100,000100

valor lOll
1~0,0~~100

ceará
Governo Munici~al de Itai~aoa

PPA

L~l~-L~Ll_ Detal~amento
página : ~~l

TOdOS os ~rogramas

ÓRGÃO: ~L _ Sec. de Administra(ão, Fin. e planejam.
UNIDADE OR(AMENTÁRIA: ~Ul _ Sec. de Administra~ão, Fin. e planejam.

Suofun~ão:

lL'_ Administra~ão

Financeira

programa: ~l~~_ Gestão_e A~oio Administrativo
PROMO(AO E FORTALECIMENTO
DAS ATIVIDADES
GOVERNAMENTAL.

ADMINISTRATIVAS

A~ão ..... : ~~~~ _ Qualificar a Gestão Financeira dO Municí~io.
Descri~ão:
Desenvºlvi~ento ~e a(ões qu~ Qtimizem/a~rimorem
a gestao flnancelra do munlcl~lo.

VISANDO

O MELHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

a gestão dOS recursos ~uolicos e qualificar

Unidade de medida: R!
Regjã~ .
Munlcl~lo

Quant.

Quantidade ~or ano ...
valor ~or ano ........

valor

m8

l~.~~~,~~

m~
mI
,~.~~~
~~.~~~

Lm
LU~~
L~.~~~
L~.~~~,~~

Quant.

1~~.~~~ valor

Totais ........... : Quantidade
TOTAL DO PROGRAMA:

m~

l~.~~~
1~.~~~
1~.~~~,~~

Quant.

Quant.

j~.~~~
j~.~~~,~~

~~.~~~

~~.~~~,~~

1~~.~~~,~~

L~B
L~.~~~,~~

valor

valor

m~

)~.~~~,~~

valor

LOLl

~~.~~~,~~

programa: L~~L _ Senten~as JUdiciais
Quita~ao de ~recatórios jUdiciais e des~esas de exercícios anteriores
A~ão.:.:.: ~~~1-Quita~ão_de ~recat9rios jUdiciais e des~esas ~qx~rcíci9s
anteriores.
_
Descrl~ao:
Manuten~ao e.C~mp'rlmento das ?e~t~n~as JUdlClarlas, lnerentes as A~oes Traoalnistas e
mandatos JUdlclals contra o Munlcl~lo.
Uni dade de medi da: R~
Regjã~ .
MunlCl ~lo

Quant.

Quanti dade ~or ano ...
valor ~or ano .."""

Quant.

L~~.~~~

valor

LOU

í~.~~~,~~

L~l~

Quant.

l~.~~~

)~.~~~

l~.~~~,~~

Totais ........... : Quantidade
TOTAL DO PROGRAMA:

L~H

l~.~~~

)~.~~~

Quant.

l~.~~~,~~

LOLl

lo.o~~

)U~~

l~.~~~,~~

)~.~~~

l~.~~~,~~

L~~.~~~,~~

valor
valor

L~L~

l~.~~~

LOB

l~.~~~,~~

valor

m~

í~.~~~,~~

valor

LOLl

lO.OOO,OO

PPA ~01~-~0~1 - Detalnamento
TOOOS os programas

ceará
Governo Munlclpal oe Italça~a

páglna :

Oo~

ÓRGÃO: O~ - Sec, oe Aominlstração, Fln, e planejam,
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 0~,01 - Sec, oe Aamlnlstração, Fln, e planejam,

Su~função: 1~4 - Controle Interno
programa: 0100 - Gestão.e ApOlO Aomlnlstratlvo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO
DAS ATIVIDADES
GOVERNAMENTAL,

ADMINISTRATIVAS

VISANDO

O MELHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

Ação"",: OOO~ - Fomentar as Ações oe controle, junto ao serviço Pú~llco Munlcipal,
Descrlção:
Fomentar as Ações oe Controle, Junto ao servlço Pú~llco Munlclpal,
unloaoe oe meoloa: Rt
Quant, ~018

Regj ãq ,
MunlClplo

~),OOO
~),000
~UOO,OO

Quantioaoe por ano",
Valor por ano""""
Total s" " " " " .: Quantloaoe

150,000

Quant. ~OH

Quant,

jO,OOO

mo

Quant,

JUOO

jO,OOO
jO,OOO,OO

j),000
j),OOO,OO

~on

40,000
40,000
40,000,00

1jO,000,00

valor

Ação"",: 0010 - Manutenção oa Ativloaoes 00 Contro le Interno,
Descrlção:
Manter.as atlvjoaoes 00 Controle InternQ,responsável pejo Rlanej~m~nto, anállse, cooroenação
oas açoes oestlnaoas ao controle oas açoes governamentals ao munlClplO ae ITAI~ABA,
unlaaae ae mealaa: R~
Regjãq ,
MunlCl plo

Quant. ~OH

~),000
~).QOO
~UOO,OO

Quantloaae por ano",
valor por ano, ""'"
Totals"""""

,: Quantiaaae

100,000

Quant. ~OB

Quant,

JUOO

mo

4).QOO

JUOO
j),OOO,OO

4).QOO
4UOO,00

Quant.

~on

)).QOO
)UOO
)),000,00

100,000,00

valor

Ação"",: 0011 - Implantar Sistemas Informátizaaas na Gestão Municipal
Descrição:
Implantação a~ ~ist~mas oe informática oe controle
pagamento e 11cltaçao,

oe estoque,

patrimônio,

folna oe

Uni aaae ae meal aa: R~
Regj ãq ,
Munlclplo
Quantidade por ano",
valor por ano""""

Quant, ~018

10,000
10.000
10,000,00

Quant. ~01~

1UOO
1UOO
1).000,00

mo
~o,ooo

Quant,

~0.000
~O,OOO,OO

Quant,

mI

~uoo

~UOO
~),000,00

ceará

lOl~-lOll_ Detalnamento

PPA

Governo Municipal ~e Itaiçaba

TO~OS os programas

página : OO~

ÓRGÃO: Ol _ Sec, ~e A~ministra~ão, Fin, e planejam,
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: OU1 _ Sec, ~e Administração, Fin, e planejam,
Totais", ""'"

,: Quanti~a~e

10,000

valor

valor lOl~

TOTAL DO PROGRAMA:

10,000,00

valor lOl~

00,000,00

~O,OOO,OO

valor

mo

100,000,00

valor

mI

llQ,OOO,OO

subfunção: IiI _Normalização e Fiscalização
programa: 0100 _ Gestão_e Apoio A~ministrativo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VISANDO O MELHORIAS DO FUNCIONAMENTO
GOVERNAMENTAL,
Ação"",: OOll _ Normatização e Fiscalização ~o Desenvolvimento Institucional
Descrição:
Normatização e Fiscalização ~o Desenvolvimento Institucional,
uni~a~e ~e me~i~a: R~
Quant. lOl~

Regjã~ ,
MunlClplo

10,100

Quanti~a~e por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

~UOO

valor lOU

10,100,00

Quant. mI

10,100
10,100,00

10,100
10,100,00

10,100

10,100
10,100,00
valor

mo

Quant.

10,100

10,100
10,100,00

Quanti~a~e

TOTAL DO PROGRAMA:

Quant. lOl~

10,100

~UOO,OO

valor lOl~

10,100,00

valor

mo

10,100,00

valor

mI

10,100,00

Subfunção: llo _ Tecnologia ~a Informação
Programa: 0100 _ Gestão_e Apoio A~ministrativo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VISANDO O MELHORIAS DO FUNCIONAMENTO
GOVERNAMENTAL,
Ação", ,,: 001~ _ Divugar as Aç~es P~blicas ~o Município,
Descrição:
Divulgar as Aç~es Públicas ~o Município,
Uni~a~e ~e me~i~a: R~
Regjã9 ,
MunlClplo

Quan t. 1Ol~

10,000

Quant. 101~

11,000

Quant,

mo

lUOO

Quant.

mI

i 1.000

ceará
Governo Municipal ~e Itai~aoa

PPA lOl~-lOll - Detalnamento
TO~os os programas

pági na : 010

ÓRGÃO: Ol - Sec, oe A~mlnlstração, Fln, e planejam,
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: OU1 - Sec, oe Aàmlnlstra~ão, Fln, e planejam,

10,000
10,000,00

Quantloaoe por ano",
valor por ano""""
Totals"""""

10,000

,: Quantloaoe

TOTAL DO PROGRAMA:

11.000
11,000,00
valor

lO,OOO
lO,OOO,OO

L 1.000
LI,OOO,OO

mo

va 1 or LOLl

10,000,00

valor L01~

valor lOB

10,000,00

11,000,00

Va lor
LO,OOO,oo

LI,OOO,oo

Suofunção: 1L~ - Formação oe Recursos Humanos
programa: 0100 - Gestão.e Apoio A~mlnlstratlvo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO
DAS ATIVIDADES
GOVERNAMENTAL,

ADMINISTRATIVAS

VISANDO

O MELHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

Ação"",: 0014 - Capacitar ~e forma Contlnua~a a Equlpe ~o SETOR PESSOAL ~o Município,
Descrição:
Capacitaçãolformação ~a equipe ~e setor pessoal ~o municíplo,
unldaoe de meolda: R~
Regjã9 ,
MunlCl plo

Quant, LOH

Quantloa~e por ano",
valor por ano, ""'"
Totals""""",:

Quanti~aoe

TOTAL DO PROGRAMA:

mo

Quant, LOB

10,000

11.000

Quant,
LO,OOO

Quant, LOLl
L 1.000

10,000
10,000,00

11.000
11,00UO

LO,OOO
LO,OOO,OO

L 1.000
L1,000,00

mo

valor LOLl

10.000

valor

valor L01~

valor L019

10,000,00

11,000,00

10,000,00
valor
LO,OOO,OO

LI,OOO,OO

Suofun~ão: 1)1 . Comunica~ão Soclal
Programa: 0100 - Gestão.e ApOlO A~mlnistratlvo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO
DAS ATIVIDADES
GOVERNAMENTAL,

ADMINISTRATIVAS

Ação,:,!,: 0011 - Fomentar Açges oe Transpa[ên~la na Gestão MUDl~lpal,
Descrlçao:
Fomentar açoes de tranparencla na Gestao Munlclpal
Unl~ade de me~lda: Ri

VISANDO

O MELHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

ceará
Governo Municipal oe Itai~a~a

PPA lOl~-lOll - Detalnamento
Tooos os programas

pági na :

011

ÓRGÃO: Ol - Sec, oe Aoministra(ãol Fin, e planejam,
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: Ol,Ol - Sec. oe AOministra~ãol Fin, e planejam,
Regj ãq ,
MunlCl plo

Quant, lOl~

10,000

Quanti oaoe por ano",
valor por ano, ""'"
Totais""

"""

10,000
10,000100

,: Quantioaoe

10.000

1í.OOO

lO,OOO

mo

Quant. lOLl

1).000
11,00UO

lO,OOO
lO,OOOIOO

ll.OOO
ll,OOOIOO

Quant. lOH

Quant,

l í.OOO

10,000100

valor

A~ão",,,: 0010 - Ampliar/Reformar os Sistemas oe Telecomunica~ões
Descri~ão:
Ampliar e melnorar o Sistemas oe telecomunica~ões,
uni oaoe ae meai aa: R~
Regjãq ,
MunlClplo

Quant, lOH

10,000

Quantiaaae por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

10,000
10,000 00
1

10,000

,: Quantiaaae

TOTAL DO PROGRAMA:

Quant. L01~

valor lOl~

lO,OOOIOO

mo

Quant.

Quant. lOll

11.000

lO,OOO

11.000
11,000 00

lO,OOO
lO,OOOIOO

ll.OOO
ll,OOUO

mo

valor lOLl

1

valor

ll.OOO

10,000 00
1

valor lOB

Va lor

jO,OOOIOO

40,000 00

10,000 00

1

1

SUDfun~ão: ~4j - servi~o ca Divica Interna
programa: lOOO - Pri nci pa 1 e Encargos ca Divica
Quitar as aiviaas funaaaas aecorrentes ae parcelamentos ae aé~itos ae gestões anteriores,
A~ão", ,,: OOlO - Manuten~ão aos servi~os ca Diviaa Funcaaa Interna ao Municigio
Descri~ão:
Quitar as civicas funaacas aecorrentes ae parcelamento ce cé~itos ae gestões anteriores,
Uniaaae ae meaica: R~
Regjãq ,
MunlClplo

Quant, lOH

100,000

Quanti cace por ano",
valor por ano""""
Totais"""""
TOTAL DO PROGRAMA:

100,000
100,000 00
1

,: Quantiaaoe
valor

400,000

m~

100,000 00
1

Quant. lOB

Quant, lO lO

100,000

100,000

100,000
100,000 00

100,000
100,000 00

1

valor

1

Quant. lOLl

100,000
100,000
100,000 00
1

400,000 00
1

valor lOB

100,000 00
1

valor

mo

100,000 00
1

valor lOLl

100,000 00
1

ceará
Governo Municipal oe Itaiçaoa

PPA

iOI~-iOil -

Detalnamento
Tooos os programas

pági na :

OIL

ÓRGÃO: Oi - Sec, oe Aoministração, Fin, e planejam,
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: OUI - Sec, oe Administra~ão, Fin, e planejam,

Fun~ão: ~~ - Reserva oe Contingência

Subfunção: 999 - Reserva oe Contingência
programa: 9999 - Reserva oe Contjng~ncja
Reserva oe Contlngencla
Ação,:,!,:
Descrlçao:

oon - Reserva

oe contjng~ncja
Reserva oe Contlngencla,

unioaoe oe meoioa: R~

iOI~
lóUOO

Regjã9 ,
Mun1C1 plo

Quant,

Quanti oaoe por ano",
valor por ano""""
Totais",,, "",,:

m,ooo
m,ooo,OO

Quantioaoe

m,IOI

iOI~
HUOO

Quant,

m,400
m,400,OO

Quant,

mo

m,no
w,no
w,no,oo

Quant, iOLl

B4,m

1~4,m
1~4,m,OO

valor

TOTAL DO PROGRAMA:

valor iOLl

m,m,oo

TOTAL DA UNIDADE OR(AMENTÁRIA:

valor

mo

L,m,m,oo

valor ion
UJ4,m,OO

PPA lOl~-lOll _ Detalnamento
Toaos os programas

ceará
Governo Municipal ae Itai~aoa

pági na :

OB

ÓRGÃO: ~, _ Sec, Agricu1tura, ,pec, A~ic e M,Am~iente
,
UNIDADE OR~AMENTARIA: 0,,01 _ Sec, Agrlcultura, pec,A~ulc,e M,Amolente

Fun~ão: 11 _ uroanismo

suofun~ão: 411 _ Infra Estrutura Uroana
programa: O~OO _ Agricultura e Meio Amoiente,
Promover as ae forma sustentável o fortalecimento aa Agricultura Municipal,
A~ão,,, ,,: Ol,l _ Reforma e Amplia~ão ao Mercaao Púolico,
Descri~ão:
Reformar e ampliar os espa~os ao mercaao púolico para atenaer a popula~ão local,
uniaaae ae meaiaa: Rl
Regjã9 ,
MunlClplo

Quant, lOH

Quanti aaae por ano",
valor por ano",,,,,,
Totais""""",:

101~

Quant,

mo

Quant,

mI

100,000

100,000

100,000

100,000
100,000,00

100,000
100,000,00

100,000
100,000,00

100,000
100,000,00

Quantiaaae

TOTAL 00 PROGRAMA:

Quant,

100,000

400,000

valor lOH

100,000,00

valor

400,000,00

valor lOI~

100,000,00

valor

mo

100,000,00

valor

mI

100,000,00

Fun~ão: lO _ Agricultura

Suofun~ão: IlL _ Aaministra~ão

Geral

programa: 0100 _ Gestão_e Apoio Aaministrativo
PROMO(AO E FORTALECIMENTO
DAS ATIVIDADES
GOVERNAMENTAL,

ADMINISTRATIVAS

VISANDO

O MELHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

A~ão", ,,; OL,~ _ Manuten~ão aas Ativ, Aaministr Da Sec, Agricultura,pesca, Aguic e Meio Amoiente,
Descri~ão:
Manter as ativiaaaes aa Sec ae Agricultura, Pesca, A~Ulcurtura e Meio Amoiente responsável
pe19 planejament9, análise, coor~e~a~ão aas ações aestinaaas a Agricultura, Pesca ,
A~Ulcultura e MelO AmOlente ao munlClplO ae ITAI~ABA,
Unlaaae ae mealaa: Rl

PPA LOl~-LOLl - Detalnamento
TOOOS 05 programas

ceará
Governo Municipal oe Itaiçaoa

pági na : 014

ÓRGÃO: ~J - Sec. Agricultura, ,pec, Aqic e M,Am~iente
,
UNIDADE OR~AMENTARIA: OJ,Ol - Sec, Agrlcultura, pec,Aqulc,e M,Amolente
Quant. LOl~

Regj ã~ ,
MunlClplo

~OO,OOO

~OO,OOO
~OO,OOO,OO

Quantioaoe por ano",
valor por ano,,,,,,,,
Totais""""",:

Quantiaaae

TOTAL DO PROGRAMA:

!.l10,000

valor LOl~

400,000,00

Quant, L019

m,ooo

Quant, mo

m,ooo

m,ooo
4L),OOO,OO

m,ooo

~IO,OOO
m,ooo,OO

m,ooo
m,ooo,OO

valor mo
410,000,00

Va1or LOLl

l.líQ,OOO,OO

valor

valor

Quant. LOLl

L019

4L),OOO,OO

m,ooo,OO

programa: O~OO - Agricultura e Meio Amoiente,
Promover as oe forma sustentável o fortalecimento oa Agricultura Municipal,
Ação,:,!,: 0110 - crjar_Lei Munjcipa1 (Funoo Municipa1l, para Garantir Re~ursos próprio~ ,
,
Descrlçao:
CrlaçaQ oe Lel Munlclpal (Funoo Munlclpal), para Garantlr Recursos proprlo para a Secretarla
oe AgrlCu1tura,
uni oaoe oe meoi oa: R~
Quant, LOH

Regjã~ ,
MunlCl plo

jL,IOO

n,IOO
JUOO,OO

Quantioaoe por ano",
valor por ano",,,,,,
Totais"""""

,: Quantioaoe

BO,OOO

Quant, L019

Quant, mo

JU~O

JUOO

JUDO
JUOO,OO

n,IOO
JUOO,OO

Quant, LOLl

jUOO

n,IOO
JUOO,OO

BQ,OOO,OO

valor

Ação", ,,: 0117 - Manutenção 00 programa oe Ditriouição oe Horas oe Trator e Lona,
Descrição:
Man~tenção 00 Progr~ma oe Distriouição oe Horas oe Trator e Lona, para Incentivo a prooução
Agrlcola no Munlclplo,
Uni oaae ae meai aa: R~
Quant. LOH

Regjã~ ,
MunlClplo

m,IOO

Quantioaae por ano",
valor por ano, "" '"
Totais"""""
Ação,:,!,:
Descrlçao:

m,IOO
m,IOO,OO

,: Quantioaae

om - Manutenção

m,ooo

Quant. L019

Quant, LOLO

m,IOO

m,IOO

BUOO
m,IOO,OO
valor

m,IOO
m,IOO,OO
m,ooo,OO

~e ~áquinas e,Equipamentos,
,
Manter as maqulnas e equlpamentos aa Secretarla de Infraestrutura,

Quant, LOLl

m,IOO
m,IOO
BUOO,OO

PPA L01~-LOL1 - Detalnamento
Toaos os programas

Ceará
Governo Munlclpal ae Italçaoa

páglna : 011

ÓRGÃO: ~, - Sec. Agrlcu1tura, ,pec, A~lC e M,Arn~lente
,
UNIDADE OR~AMENTARIA: OU1 - Sec. AgrlCultura, Pec,A~ulC,e M,ArnOlente
Unlaaae ae mealaa: R~
Reg] ãç ,
MunlCl plo

Quant. L01~

~IO,OOO

~IO,OOO

~10.000
410,000,00

~IO,OOO
410,000,00

~IO,OOO
410,00UO

~10.000

Quantlaaae por ano",
valor por ano",,,,,,
Totals"""""

1.800,000

,: Quantlaaae

TOTAL DO PROGRAMA:

mo

Quant, LOU

valor L01~

011,000,00

Quant.

Quant, LOLl

m,ooo
m,ooo

410,000,00

1.800,000,00

valor

LOB
011,000,00

valor

mo

Va lor

011,000,00

valor LOLl

011,000,00

Suofunção: 411 - Infra Estrutura Uroana
programa: O~OO - Agricultura e Meio AmOlente,
Promover as ae forma sustentável o fortaleclmento aa Agrlcultura Municlpal,
Ação,,,,,: 01,j - crlação Área ae preservação Amolental - APA, (Serra ao Ererê) no Municiplo,
Descrlção:
Crlação de Área de preservação Amolental - APA, (Serra ao Ererê) no Munlciplo,
unlaaae de mealaa: R~
Quant. LOH

Reg] ãç ,
MunlClplo

JUOO

Quantlaaae por ano,,,
valor por ano""""
Totals"""""
TOTAL DO PROGRAMA:

'L,IOO
JUOO,OO
BO,OOO

,: Quantlaaae
valor

tm

jL,IOO,OO

Quant. L01~

Quant, LOLl

jt,IOO
,UOO,OO

jt, 100
,t,IOO,OO

JUOO

JUOO
JUOO,OO

tOB

,UOO,OO

valor

mo

jUOO,OO

suofunção: 141 - preservação e conservação Amolental
programa: O~OO - Agrlcultura e Meio Amoiente,
Promover as ~e forma sustentável o fortalecimento da Agricultura Municipal,
Ação"",:

jL,IOO

BO,OOO,OO

valor
valor

mo

Quant,

jL,IOO

OL4j - Aroorlzação e Reflorestamento ae praças e Ruas,

valor

tOLl

jUOO,OO

PPA L01~-LOL1 - Detalnamento
Todos os ~rogramas

ceará
Governo Munlcl~al ~e Italçaoa

págl na : 010

ÓRGÃO: ~j - Sec, Agrlcultura, ,pec, A~lC e M,Am~lente
,
UNIDADE OR~AMENTARIA: OU1 - Sec, AgrlCultura, pec,A~ulc,e M,Amblente
Descrlção:

Arborlzar e reflorestar as praças e as ruas DO munícl~lo,

unjdade de medjda: R~
Regj ãq ,
Mun1Cl~10

Quant, LOH

Quant, LOB

10.000

mo

Quant, LOLl

1,000

11.000

Lo.oOO

1,000
1,000,00

10.000
10,000,00

11,000
11,000,00

Lo.oOO
LO,OOO,OO

Quantl dade ~or ano" ,
valor ~or ano",,,,,,
Totals""""",:

10,000

Quantlda~e

TOTAL DO PROGRAMA:

Quant,

10,000,00

valor

valor L01~

valor LOB

1,000,00

10,000,00

subfunção: 144 - Recursos Hídrlcos
programa: O~OO - Agrlcultura e Melo Amblente,
Promover as de forma sustentável o fortaleclmento da Agrlcultura Munlcl~al,
Ação, :'!': 0111 - preservaçªojurbanjzaçªo
Descrlçao:
preservaçao/uroanlzaçao

de Lagoas e Açudes do Munjcj~jo,
~e Lagoas e Açu~es do Munlcl~lo,

unldade de medlda: R~
Quant, LOH

Reg] ãq ,
MunlCl ~lo

~I,OOO

Quantl ~ade ~or ano",
valor ~or ano""""
Totals"""""

~1,000
~I,OOO,OO
j~O,OOO

,: Quantldade

TOTAL DO PROGRAMA:

valor LOH

~I,OOO,OO
programa: 0~01 - Irrlgação e Aoastecimento
as

Quant, LOB

Quant,

mo

~í. 000

~1,000
~I,OOO,OO

~1,000
~I,OOO,OO

~I,OOO
~I,OOO,OO

mo

valor LOLl

valor
valor LOB

~I,OOO,OO

~I,OOO

j8Q,OOO,OO
valor

~I,OOO,OO

Dágua Potável,

Ação", ,,: 010~ - Desenvolver perenlzação do R10 Aralou e R10 Palnano atraves ~a Sec ~e Agrlcultu,
Descrlção:
perenlzação do R10 Araibu e Rio palnano ~ela Sec de Agrlcultura,
Unldade de medlda: R~

Quant, LOLl

~1,000

~I,OOO,OO

PPA L018-LOL1 - Detalnamento
Todos os programas

ceará
Governo Municipal de Itaiçaba

pagi na : 01/

ÓRGÃO: ~, - Sec, Agricultura, ,pec, A~ic e M,Am~iente
,
UNIDADE OR~AMENTARIA: OU1 - Sec, AgrlCUltura, Pec,A~ulc,e M,Ambmte
Regiã~ ,
MunlClplo

Quant, LOH

Quant, 1019

11),000

11),000

Quantidade por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

11),000

m,ooo,OO

/00,000

Quantidade

valor 1m
lIUOO,OO

TOTAL DO PROGRAMA:

Quant, 10ll

11),000

11),000

m,ooo

111,000

m,ooo,OO
valor

mo

Quant,

m,ooo

111,000,00

111,000,00

mo
lIUOO,OO

valor iOLl

/00,000,00

valor

iOB

Va lor

11),000,00

11),000,00

vegetal

Subfunção: 001 - promoção da produção

programa: 0800 - Agricultura e Meio Ambiente,
Promover as de forma sustentável o fortalecimento da Agricultura Municipal,
Ação"",: 011i - Apoio/Fortalecimento
Descrição:
Apoio/Fortalecimento

da Agricultura Familiar do Município,
da Agrigultura Familiar do Município,

Unidade de medida: Ri
Regi ã~ ,
MunlCl plo

Quant, m8

oUOO
oUOO

Quanti dade por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

01,100,00

Quantidade

no,ooo

Quant, im

Quant,

oUOO
01,100
01.100,00

mo

Quant,

mI

01,100

01,100

0/,100
01.100,00

01,100
01,100,00

no,ooo,OO

valor

Ação", ,,: 011j - preservação da Cultura da Carnaubeira no Município,
Descrição:
preservação da Cultura da Carnaubeira no Município,
uni dade de medi da: Ri
Quant, iOH

Regjã~ ,
Munlclplo

10,000

Quantidade por ano",
valor por ano""""
Totais", ""'"
Ação"",:

,: Quantidade

10,000
10,000,00

~UOO

Quant, 1019

Quant,

mo

Quant, 10ll

10,000

10,000

10,000

10,000
10,000,00

10,000
10,000,00

10,000
10,000,00

valor

~O,OOO,OO

0114 - Desenvolvimento de feiras da produção da agricultura familiar do município,

PPA LOl~-LOLl - Detalnamento
Tooos os programas

ceará
Governo Municipal oe Itai~aoa

pági na : OH

ÓRGÃO: ~, - Sec. Agricultura, ,pec, Aqic e M,Am~iente
,
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0,,01 - Sec, Agrlcultura, pec,Aqulc,e M,Amolente
Descrl~ao:

Desenvolvimento

oe feiras oa proou~ão oa agricultura familiar ao município,

unioaoe oe meoioa: Rt
Regjãq ,
MunlCl plo

Lm

Quant,

LUDO

~O,OOO

Quantioaoe

A~ão", ,,: 01Ll - Desenvolvimento
Descri~ão:
Desenvolvimento

m~

LUDO

nloo
LUOO,OO

Quantioaoe por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

Quant,

LUDO
LUOO,OO

Quant. mo

n,lOO

Quant.

m1

lUDO

n,lOO
n,IOO,OO

LUDO
LUOO,OO

Quant, mo

Quant, LOLl

~O,OOO,OO

valor

e Fomento oa Agroinoústria ao Município
e Fomento oa Agroinoústria ao Município,

Un"ioaoe oe meoi oa: R~
Regjãq ,
MunlCl plo

Quant, LOH

Quant, Lm

~L,'OO

~UOO

Quanti oaoe por ano",
valor por ano,,,,,,,,
Totais""

"""

9UOO
9UOO,00
m,ooo

,: Quantioaoe

TOTAL DO PROGRAMA:

valor i01~

19UOO,00

9UOO

9UOO
9UOO,00

9UOO

9UOO
9UOO,00

9L,'OO
n"oo,OO

mo

valor iDn

m,ooo,OO

valor
valor i019

19UOO,00

valor

19UOO,00

I~UOO,OO

Suofun~ão: ÓOL - promo~ão oa proou~ão Animal
programa: O~Ol - pecuaria e psicultura,
Desenvolver a pecuária e a psicultura oe forma sustentável oe forma rentável,
A~ão", ,,: 011, - Fortalecimento das campannas oe vacinas dos reoannos ao Município,
Descri~ão:
Fortalecimento oas campannas oe vacina~ão aos reoannos ao Município,
unioaoe oe meoioa: R~
Regj ãq ,
MunlClplO

Quant, LOH

~UOO

Quantioaoe por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

Quantidade

~1.000
~I.OOO,OO
j4Q,OOO

Quant. L019

~"OOO

~UOO

~I,OOO
~I.OOO, 00
valor

Quant, mo

~I,OOO
~I,OOO,OO
HO,OOO,OO

Quant, LOLl

~I.OOO
~I.OOO
~I,OOO,OO

ceará
Governo Municipal ce Itaiçaoa

PPA 101~-LOL1 - Detalnamento
Tocos os programas

página:

m

ÓRGÃO: ~j - Sec, Agricu1tura, ,pec, Aqic e M,Am~iente
,
UNIDADE OR(AMENTARIA: OUl - Sec, A~rlCU1tura, pec,AqulC,e M,AmOlente

Ação", ,,: 0110 - Melnorar a Qualicace Genética COS Reoannos CO Munucípio,
Descrição:
Melnoria na Qualicace Genéticas COS Reoannos CO Município,
uni dade de medi da: Ri
Regj ãq ,
MunlCl plo

Quant, LOl~

~O,OOO

joO,OOO

,: Quanticade

valor LOl~

TOTAL DO PROGRAMA:

11),000,00

mo

Quant, LOLl

~O,OOO
~O,OOO,OO

~O,OOO
~O,OOO,OO

Quant,

~O,OOO

~O,OOO
~O,OOO,OO

Quanti dace por ano",
valor por ano"", '"
Totais"""""

Quant. LGB

~O,OOO

~O,OOO
~O,OOO,OO

~O,OOO

jóQ,OOO,OO

valor
valor L01~

Va ler

111,000,00

mo

11),000,00

Va lor LOLl

11),000,00

Suofunção: oOí - Aoastecimento
programa: O~OO - Agricultura e Meio Amoiente,
Promover as ce forma sustentável o fortalecimento ca Agricultura Municipal,
Ação", ,,: 011~ - Revitalização da Comunidade Rancno do Povo,
Descrição:
Revjt?ljzação da Comunidade Rancno do Povo (Patrimônio Histórico/ Realização de Feiras) CO
MunlCl plo,
Unidade de medida: Ri
Quant. LOH

Regjãq ,
MunlCl plo

l~l,íOO

Quanticade por ano",
valor por ano""""
Totai s""""",:
TOTAL DO PROGRAMA:

m,íOO
m, íOO,OO

Quantidade

110,000

valor LOU

W,IOO,OO
pro~rama: O~Ol - Irri~ação e Aoastecimento

as

Ação"",:

011~ - Implantação/Ampliação

Quant. LGB

Quant,

m,íOO
m,íOO
1~l.í00,00
valor
valor LGB

l~l,íOO,OO

mo

l~l,íOO
m,íOO
l~l,íOO,OO

Quant. Lon

1~l.í00
m,íOO
W,íOO,OO

líQ,OOO,OO
valor

Dá~ua Potáve 1.

ce Sistema ce Aoastecimento Dagua Potável,

mo

1~l.í00,00

valor LOLl

1~1,100,00

PPA L01~·LOL1 ·Detalnamento
TO~os os programas

ceará
Governo Municipal ~e Itaiçaoa

página:

OLO

ÓRGÃO: OJ . Sec. Agricultura, Pec, A~ic e M.Amoiente
UNIDADE OR(AMENTÁRIA: OJ.01 . Sec. Agricultura, pec,A~uic.e M.Amoiente
Descrição:

ImplantaçãQ/Ampliação
ao MunlClplo.

ae Sistema

ae Aoastecimento Dagua Potável nos Distritos e localiaaae

uni~aae ~e me~i~a: Ri
Quant. LOH

Regj ã~ .
Munlclplo

JLI.OOO

m.ooo
m.ooo,OO

Quanti~a~e por ano...
valor por ano........
Totais

: Quantiaaae

TOTAl DO PROGRAMA:

uoo.OOO

valor L01~

m.ooo,OO

Quant. LOB

JLI.OOO

JLI.OOO
jLI.OOO,OO
valor

mo
JLI.OOO

Quant.

JLI.OOO
jLI.OOO,OO

Quant. LOLl

m.ooo

m.ooo
m.ooo,OO

1.jOO.OOO,00
mo
m.ooo,oo

valor LOB

valor

m.ooo,OO

valor LOLl

m.ooo,OO

programa: O~OL . pecuaria e psicultura.
Desenvolver a pecuária e a psicultura ae forma sustentável ~e forma rentável.

mo·

Ação.:.!.:
Descrlçao:

Apojo/Incentjvar
Apolo!Incentlvar

as açges voltaaas para as Atjvj~a~es pes~uejra no Munjcjpjo.
as açoes volta~as para as Atlvl~a~es pes~uelra no Munlclplo.

Uni ~a~e ~e me~i ~a: Ri
Quant, LOH

Regj ãQ ,
MunlClplo

llUOO

m. 000
m,ooo,OO

Quanti aa~e por ano,.,
valor por ano........
Totais
Ação.:,!,:
Descrlçao:

om·

: Quanti~a~e

100,000

LOI9
m.ooo

Quant.

m.ooo
m.ooo,OO

mo
m,ooo

Quant.

ll),000
m,ooo,OO

mI
m.ooo

Quant.

m,ooo
m, 000,00

100.000,00

valor

Apojar/lncentjvar a proauç~o Agrí~ola e pes~ueira,para Manutenção R~gular.
Apolar!+ncentlvar a ~r~a~çao Agrlcola e pes~uelra para Manutençao Regular aos Centros ae
A~asteclmento ao Munlclplo.

unidaae ae meaiaa: Ri
Regjã~ ,
MunlCl plO
Quanti~aae por ano.,.
valor por ano ........

Quant. L01~

m.ooo

1LO,000
1iO,000,00

Totais, " .... ,.,.: Quantiaaae
Ação, ,.,.: OILL . construção/Ampliação

480,000

mo
m,ooo

Quant. LOB

Quant,

liO.OOO

m,ooo

m.ooo

1LQ,000,00
valor

1LO,000,00

480.000,00

ae Mataaouro puolico Municipal,

Quant. iOLl

m.ooo
m,ooo
1iO,000,00

PPA l018-l0l1 - Detalnamento
Todos os programas

ceará
Governo Munlclpal de Italça~a

págl na :

on

ÓRGÃO: OJ - Sec. Agrlcu1tura, Pec, Aqlc e M,Am~lente
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: OJ,OI - Sec, Agrlcultura, Pec,Aqulc,e M,Am~lente
Descrlção:

Construção/Ampl1ação

de Matadouro Pú~11co Munlclpal,

Unl dade de medl da: R~
Regjãq ,
MunlCl plo

Quant, LOH

Quant, L01~

Quant, mo

Quant, LOll

m,ooo,OO

m,ooo
m,ooo,OO

m,ooo
m,ooo,OO

m,ooo
m, 000,00

m,ooo
m,ooo

Quantl dade por ano",
valor por ano""""
Totajs""

"""

1.100,000

,: Quantj~a~e

TOTAL DO PROGRAMA:

m8

valor

m,ooo,OO

m,ooo

m,ooo

m,ooo

1.100,000,00

valor

valor LOB

110,000,00

Va lor mo

ílQ,OOO,OO

valor mI

ílQ,OOO,OO

Su~função: óOl - Irrj~ação
pro~rama: 0801 - Irrj~ação e Aoastecjmento Dá~ua Potável,
as
Ação,:,!,: OlLJ - Fomentar AçQes de projetos Irrjgados no Munjcjpjo,
Descrlçao:
Fomentar Açoes de proJetos Irrlgados no Munlclplo,
unjda~e ~e me~jda: R1
Regjãq ,
MunlCl plo

Quant,

11.000
11,000,00

Quantjdade por ano",
valor por ano""""
Totajs"""""

m8

11.000

JOO,OOO

,: Quantj~a~e

Ação", ,,: 01L4 - Implantação!Melnorja
Descrjção:
ImplantaçãojMelnorja

Quant,

m~

11.000

Quant, LOLO

11.000

I í.OOO
11,000,00

11.000
11.000,00

Quant, mI

11.000
11.000
11,000,00

JOO,OOO,OO

valor

da Infraestrutura Hjdrjca do Munjcípjo,
da Infraestrutura Hídrjca do Munjcípjo,

Unjdade de medjda: R1
Regjãq ,
MunlClplo

Quant,

Quanti dade por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

m8

400,000
400,000
400,000,00

Quantldade

1.000,000

Quant. lOH

400,000
400,000
400,000,00
valor

1.000,000,00

Quant, tOLO

m,ooo
400,000
400,000,00

Quant, tOLl

400,000
400,000
400,000,00

ceará

PPA

Governo Municipal ce Itai~a~a

101~-1011 - Detalnamento
Tocos os programas

página :

on

ÓRGÃO: O) - Sec, Agricultural pecI Aqic e M,Am~iente
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: OU1 - Sec, Agricultural pecIAquic,e M,Am~iente

TOTAL DO PROGRAMA:

valor 1019
4/),000100

Su~fun~ão: 00~ - promo~ão ca procu~ão Agropecuária
programa: O~OO - Agricultura e Meio Amoiente,
Promover as ce forma sustentável o fortalecimento ca Agricultura Municipal,
A~ão, :'!': 01i) - Manuten~~o e Amplja~ãº co programa Garanti~ safra no Muni~íp'i9,
Descrl~ao:
Manuten~ao e Ampllan~ao CO programa Garantla Safra no Munlclplo,
unicace ce meciaa: Ri
Regjã~ ,
MunlClplo
Quantiaaae por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

Quant. iOH
iOO,OOO

Quant, i019
iOO,OOO

iOO,OOO
iOO,OOOIOO

iOO,OOO
LOQ,OOOIOO

,: Quantiaaae

~OO,OOO

valor

Quant, mo
LOO,OOO
LOO,OOO

iOO,OOOIOO

Quant, iOLl
LOQ,OOO

iOO,OOO
iOO,OOOIOO

~00,000100

A~ão"",: 01io - Apoiar/Incentivar as A~ões aa Agricultura Familiar do Município,
Descrição:
Apoiar/Incentivar as A~ões da Agricultura Familiar ao Município,
uniaade de meaiaa: Ri
Regjã~ ,
MunlClplo
Quantiaaae por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

Quant. 1019
m,ooo

Quant, L010
m,ooo

Quant. 10Ll
BUOO

m,ooo
UI,OOOIOO

m,ooo
UI,OOOIOO

m,ooo
UI,OOOIOO

m,ooo
UI,OOOIOO

,: Quantidade

TOTAL DO PROGRAMA:

TOTAL DA UNIDADE OR~AMENTÁRIA:

Quant, 1018
m,ooo

)40,000

valor 101~
m,ooolOO

valor
valor 1019
B),000100

valor i019
U1UOOIOO

)40,000100
Valor mo
m,ooolOO

valor LOLl
m, 000 I00

PPA i~1~-i~i1 - Detalnamento
Toaos os ~rogramas

ceará
Governo Munici~al ae Itai~aoa

m

página:

ÓRGÃO: ~~ - Sec,Infraestrutura, Ina, Com, e Turismo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: ~4.01 - Sec, Infraestrutura,Ina, Com, e Turismo

Fun~ão:

11 -

Uroanismo

Suofun~ão: Iii - Aaministra~ão Geral
Programa: 0100 - Gestão.e Apoio Acministrativo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO
DAS ATIVIDADES
GOVERNAMENTAL,

ADMINISTRATIVAS

VISANDO

O MELHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

A~ão", ,,: ~i4~ - Manuten~ão aas Ativiaaaes Aaminist Da sec,Infra-Estrutura,Ina, Comercio E Turism
Descri~ão:
Manter as ativiaaaes aa Sec Infra-estrutura, Inaustria, Comercio e Turismo,resp-onsável ~el0
~lanejamento, análise, coordena~ão das a~ões aestinadas ao planejamento,ae intra-estrutura
uroana e rural, niarlCa, saneamento aesenvolvimento do comérClO, turmo e industria ao
munici~io ae ITAI~ABA,
uniaaae ae meaiaa: Ri
Regjã~ ,
MunlCl~lo
Quantiaaae ~or ano",
valor ~or ano""""

Quant, i~H

I~~,~OO
10UOO
100,000,00

Totai s" " " " " ,: Quanti aace
TOTAL DO PROGRAMA:

UoO,OOO

valor i01~

10UOO ,00

Quant, i~l~

110,000
110,000
110,00MO
valor

Quant, LOL~

liUOO

Quant, iOLl

m,ooo

m,ooo
liO,OOO,OO

JjQ,OOO
m,ooo,OO

Va lor iOiO

valor iOLl

i,OoO,OOO,OO

valor iOB

í1O, OO~,00

m,ooo,~~

m,o~o,OO

programa: 0101 . Infraestrutura Uroana,
programa aestinaao ao aesenvolvimento
aa Infraestrutura Uroana no Munici~io ae Itai~aoa, A
infraestrutura uroana é o conjunto ae sistemas técnicos ae equi~amentos e servi~os necessarios ao
aesenvolvimento aas funções uroanas é conneciao como infra-estrutura uroana, A infraestrurura uroana é
aefiniaa em funções s05 os seguintes as~ectos: As~ecto social: visa ~romover aaequaaas conai~ões ae
moraaia traoal~o,saúae, eauca~ão, lazer e seguran~a, As~ecto econômico: aeve ~ro~iciar o
aesenv01vimento ae ativlaaaes àe p'roau~ão e comercializa~ão ae oens e servi~os, As~ecto institucional:
aeve oferecer os meios necessários ao aesenvolvimento aas ativiaaaes político-aaministrativas aa
~ró~ria ciaaae, Senao assim, a infra-estrutura uroana tem como oojetivo final a ~restação ae um
seryi~o, ~ois, ~or ser um sistema técnico, requer algum ti~o ae o~era~ão e algum ti~o ae rela~ão com o

usum o,

A~ão", ,,: 014, - Aquisição ce Máquinas ce Grance Porte para Estruturação co Setor Rocoviário,
Descrição:
Aquisição ce Máquinas ce Grance Porte para Estruturação CO Sertor Rodoviário do Município,

PPA l018-l0l1 - Deta1namento
Toaos os programas

ceará
Governo Munlclpa1 ae Italçaoa

págl na :

OH

ÓRGÃO: 04 - sec,Infraestrutura, Ina, Com, e Turismo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 04,01 - Sec, Infraestrutura,Ina, Com, e Turlsmo
Unl aaae ae meal aa: Ri
Regjã~ ,
MunlCl plo

Quant. lO18

Quant.

HUOO
14UOO
14UOO,OO

Quantlaaae por ano",
va10r por ano""""
Totals"""""

190,000

,: Quantlaaae

TOTAL DO PROGRAMA:

411 -

Quant, LOLl

W,IOO
14UOO,OO

14UOO
14UOO,OO

mo
14UOO,OO

va 1or LOLl

14UOO

190,000,00

va10r

Va10r L018

mo
141,100

Quant,

141.100
14UOO,OO

va10r L019

14UOO,OO

suofunção:

m~

14/,100

14UOO,OO

Va 10r

14UOO,OO

Infra Estrutura uroana

programa: 0101 - Infraestrutura uroana,
programa aestlnaco ao aesenv01vlmento
aa Infraestrutura Uroana no Munlcíplo ce Italçaoa, A
infraestrutura uroana é o conjunto ae sistemas técnicos ae equipamentos e serviços necessarios ao
aesenv01vimento aas fun~ões uroanas é connecico como infra-estrutura uroana, A infraestrurura uroana é
aefiniaa em fun~ões soo os seguintes aspectos: Aspecto socia1: visa promover aaequaaas conaições ae
moraaia traoa1no,sauae, eaucação, 1azer e segurança, Aspecto econômico: aeve propiciar o
aesenvolvimento ae ativlaaaes de ~roaução e comercia1ização ae oens e serviços, Aspecto instituciona1:
aeve oferecer os meios necessários ao aesenv01vimento aas ativioaaes ~01ítico-aaministrativas aa
própria cioaae, Senoo assim, a infra-estrutura uroana tem como oojetivo fina1 a prestação ae um
serviço, pois, por ser um sistema técnico, requer a1gum tipo ae operação e a1gum tipo oe re1ação com o

usum o,

Ação,,, ,,: 0118 - Ooras ae pavimentação em para1e1epipeao,
Descrição:
Ooras ae pavimentação em paralelepipeao,

peara Tosca,e B10quete,
peara Tosca e Bloquete no Âmoito Municipal,

Uni aaae ae meai aa: Ri
Regj ãç ,
MunlCl plo

Quant. lO18

m,ooo

Quantiaaae por ano",
Va10r por ano""""
Totais"""""
Ação", ,,:
Descrição:

0119 -

m,ooo
m ,000,00

,: Quantiaaae

100,000

mo
m,ooo

Quant. L019

Quant,

m,ooo

m,ooo
m,ooo,OO
va10r

m,ooo
m,ooo,OO
100,000,00

Ooras ae Recuperação ae Estraaas Vicinais no Âmoito ao Município,
Ooras de Recuperação de Estradas Vicinais no Ãmoito do Municipio,

uni aade de medi da: Ri

Quant, lOll

m,ooo

m,ooo
m,ooo,OO

PPA l~l~-l~ll - Detal~amento
TO~OS os programas

ceará
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ÓRGÃO: 04 - sec,Infraestrutura, In~, Com, e Turismo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: OUI - Sec, Infraestrutura,In~, Com, e Turismo
Quant, lOH

Regjãq ,
MunlCl plo

llL, )00

llL, )00

Quanti ~aoe por ano",
valor por ano, ""'"
Totais""
A~ão"",:
Descri~ão:

"""

01,1 -

m, )00,00

m,ooo

,: Quantiaaae

Mel~oria/Amplia~ão
Mel~oria/Amplia~ão

Quant, lOI~

Quant,

llUOO

mo

llL, )00

llL,lOO
llUOO,OO

llL,)OO
m,I~~,~~

Quant,

mI

llL, )00

llL,lOO
llUOO,OO

410,000,00

valor

aa Mal~a Asfáltica aa Seae ao Município,
aa Mal~a Asfáltica aa Se~e ao Município,

uniaaae ae meaiaa: R~
Quant, lOH

Regjãq ,
MunlClplo

~l.m

81.m
81.m,00

Quantiaaae por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:
Ação"",:
Descrição:

01,) -

m,ooo

Quantiaaae

Quant,

m~

81.m
81.m
n,m,oo

mo
8UIO

Quant,

81.m
8U10,00

Quant, LOH

81.m

81.m
81.m,00

m,ooo,OO

valor

Implanta~ão, Melnoria e Reaaequação ae Lograaouros Puolicos no Município,
Implantação, Mel~oria e Reaaequa~ão ~e Lograaouros Puolicos no Município,

Uniaa~e oe meaiaa: Ri
Quant, LOH

Regjãq ,
MunlClplo

m,lOO

Quantioaae por ano",
valor por ano, ""'"
Totais""""",:
Ação"",:
Descri~ão:

om -

m,lOO

1lL , )00,00

m,ooo

Quantiaaae

Quant, lm

Quant,

llUOO

m~

llL,)OO

m,lOO
llUOO,OO

lll,lOO

llL, 100,00

Quant, lOH

m,lOO

m,lOO
m,)oo,OO

410,000,00

valor

construção e reaaequação aa via ~e entra~a ao Município ae Itaiçaoa,
Construlr e reaaequar a via ~e entraaa ao munici~io com ampliação aa via em asfalto,
separa~as por um canteiro central, com ilumina~ão Puolica , com a retlra~a ~a ponte antiga,

uniaaae oe meaiaa: Ri
Regj ãq ,
MunlCl plo
Quantiaaae por ano",
valor por ano""""

l018
llUOO

Quant, LOl~

llUOO
llUOO,OO

llUOO
llUOO,OO

Quant,

Totai s., " " " " .: Quanti cace

m, 000

m,)oo

valor

mo
m,)oo

Quant.

lll,lOO

llL, 100,00

410,000,00

mI
m,loo

Quant,

m,)oo
llUOO ,00

PPA LOI8-LOLl - Detalnamento
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TOTAL DO PROGRAMA:

Programa: 0104 - conserva~ão ~e Equipamentos e Pré~ios Púolicos,
programa ~estinaao a conservar Equipamentos Púolicos ~e uso comum e preaios púolicos,
A~ão, ",,: 01JO - Constru~ão/Amplia~ão oe Au~itório, para Realiza~ão oe Eventos Púolicos,
Descri~ão:
constru~ão/Amplia~ão oe Auaitório, para Realiza~ão oe Eventos Púolicos ao Município,
uni~a~e ~e me~i~a: R~
Quant, L018

Regiãq ,
MunlCl plo

I í.OOO

I í.OOO
11,000,00

Quanti ~a~e por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

,: Quanti~a~e

JOO,OOO

Quant,

m~

Quant, mo

lUOO

lUOO

11,000
11.000,00

11.000
11,000,00

Quant, Lm

11,000
11,000
11,000,00

JOO,OOO,OO

valor

A~ão"",: 01J4 - constru~ão/Amplia~ão ~a Se~e própria ~a Secretaria ~e Infraestrutura ~o Municípi
Descri~ão:
Constru~ão/Amplia~ão oa Se~e própria ~a Secretaria ~e Infraestrutura ~o Município,
Uni~aae ~e me~i~a: R~
Quant, L018

Regiãq ,
MunlCl plo

11,000

Quanti ~a~e por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

11,000
11,000,00

,: Quanti~aae

JOO,OOO

Quant, L019

Quant,

mo

11,000

11,000

lUOO
11,000,00

lUOO
11,000,00

Quant, Lm

11,000
11.000
11,000,00

JOO,OOO,OO

valor

A~ão", ,,: 01Jo - construção/Reforma/Amplia~ão oe pra~as Púolicas,
Descrição:
construção/Reforma/Ampliação oe praças púolicas 00 Município,
unioaae ~e meai~a: R~
Quant, L018

Regiãq ,
MunlClplo

m,ooo

Quanti~a~e por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

m,ooo
m,ooo,OO

,: Quanti~a~e

1.100,000

Quant. L019

m,ooo

m,ooo
m,ooo,OO
valor

1.100,000,00

mo

Quant, LOLl

m,ooo
VI,OOO,OO

m,ooo
VI,OOO,OO

Quant,

m,ooo

m,ooo

PPA L018-LOLl - Detalnamento
Toaos os programas

ceará
Governo Munlclpal ae Ital~aoa
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ÓRGÃO: 04 - sec.Infraestrutura, Ina, Com, e Turlsmo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 04,01 - Sec. Infraestrutura,Ina, Com, e Turlsmo

Ação", ,,: 01j~ - Amplla~ão e Conservação oos Cemlterlos púollcos ao Munlcíplo,
Descrl~ão:
Amplla~ão e Conservação oos Cemiterios Púolicos do Munlcípio,
unidaae de mediaa: R~
Regjãq ,
MunlCl plo

Quant, LOU

/J,OOO

,: Quantldade

,00,000

m~

/J,OOO

/UOO
lUOO,OO
valor

mo

Quant,

/UOO

/J,OOO
lUOO,OO

Quantloaoe por ano",
valor por ano""""
Totals"""""

Quant,

/UOO
lUOO,OO

Quant, LOLl

/UOO

/UOO
lJ,OOO,OO

,00,000,00

Ação", ,,: 0111 - Revitallzação ao polo ae lazer,
Descrlção:
Revltallza~ão ao polo oe lazer Beira Rio na Seae do Municíplo,
unloaoe oe mealoa: Ri
Regjãq ,
Munlclplo

Quant. L018

m,IOO

m,IOO
llUOUO

Quantlaaae por ano",
valor por ano""""
Totals"""""

,: Quantldade

4JUOO

Quant. LOl~

Quant,

llUOO

mo

llUOO

m,IOO
HUOO,OO

llUOO
m,IOO,OO

Quant.

mI

m,IOO

m,IOO
llUOO,OO

m, 000 ,DO

valor

A~ão,,, ,,: OLLl - Construlr e equlpar a Casa ae velórlo Púollco,
Descrl~ão:
Construlr e equlpar a casa ae velórlo púollco no munlclplo oe Ital~aoa,
unloaoe oe mealda: Ri
Quant. L018

Regjãq ,
Munlclplo

10,000
10,000
10,000,00

Quantldade por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

Quantidade

LOO,OOO

Quant. LOB

10,000

JO,OOO
10,000,00
valor

Quant.

mo

JUDO

10,000
10,000,00

Quant. LOLl

10,000

Jo.oOO
JO,OOO,OO

lOO,OOO,OO

Ação", ,,: OLL8 - Construção,Reforma e ampliação ae um Galpão Cooerto,
Descrlção:
contr~lr~ reform9 e ampliar espaços para a guarda dos velculos e Equlpamentos da prefeltura
Munlclpal de Italçaoa com Cooerta,
Unl dade oe medi da: R~
Regjãq ,
Munlclplo

Quant, L018

11.000

Quant. LOl~

lUOO

Quant,

mo

11.000

Quant,

mI

11.000

PPA iOl~-iOil - Detalnamento
Toaos os programas

ceará
Governo Municipal ae Itai~aoa
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ÓRGÃO: 04 - Sec,Infraestrutura, Ina, Com, e Turismo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 04,01 - Sec, Infraestrutura,Ina, Com, e Turismo
Quantiaaae por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

lUDO

11,000
11,000,00

11,000,00

m,ooo

,: Quantiaaae

valor

m~

TOTAl DO PROGRAMA:

lUDO

11,000,00

JOO,OOO,OO

valor iOB
/)/,100,00

valor
/)/,100,00

programa: 0101 - planejamento uroano,
planeJamento uroano e
territorial, que visa
observância ae normas
incontrolaao exercícjo
faculaaae ae construlr,

11,000
11,000,00

Va lor

mo

/)/,100,00

mI

valor

/)/,100,00

um projeto ae aesenvolvimento e organiza(ão urbanísticos ae uma por~ão
promover o maior proveito social e comodiaaae aos naoitantes, atraves aa
ae estética, nigiene e infra-estruturas, Traauzem-se em limita~ões ao
ao aireito ae proprieaaae, conaicionanao a ocupa~ão ao solo e aiscipllnanao a

A~ão"",: 01Ji - Elabora~ão!Implanta~ão
Descrição:
Elaboração/Implantação

ae lei ae Uso e Ocupa~ão ao solo ao Município,
ae lei ae Uso e ocupação ao 5010 ao Município,

uniaaae ae meaiaa: R~
Regjã~ ,
MunlClplo

Quant, iOl~

Quant, iOl~

iUOO

Quantiaaae por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

iO,OOO
iO,OOO,OO

Quantiaaae

~O,OOO

Quant,

mo

Quant,

mI

iO,OOO

iO,OOO

iO,OOO

iUOO
iO,OOO,OO

iO,OOO
iO,OOO,OO

iO,OOO
iO,OOO,OO

valor

~O,OOO,OO

Ação", ,,: 0146 - Colocação ae placas Inalcativas!Eaucatlvas
Descrição:
Coloca~ão ae placas Inaicativas!Eaucativas

sobre localização e Dlstâncla,
soore localização e Distância,

Uni aaae ae meai aa: Ri
Regj ã~ ,
MunlClplo

Quant, iOH
il,OOO

Quantl aaae por ano",

valor por ano""""
Totais,."""",:

Quantiaaae

il,OOO
il,OOO,OO
100,000

Quant,

m~

Quant,

mI

i 1,000

Quant,
il,OOO

il.OOO
il.OOO,OO

i 1.000
il,OOO,OO

il.OOO
il,OOO,OO

valor

100,000,00

Ação." ,,: OiJi - urbanização aa lagoa ao Manauca na seae ao Município,
Descrl~ão:
uroanizar a lagoa ao Manauca para o lazer aa população ao Munlcipio,
uni aaae de meai aa: Ri

mo

i 1,000

Ceará
Governo Municipal oe Itai~aoa
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ÓRGÃO: O~ - sec,Infraestrutura, Ino, Com, e Turismo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: OUI- Sec. Infraestrutura,Ino, Com, e Turismo
Regjã~ ,
Munlclplo

Quant, iOH
liO,OOO

Quant, iOB
liO,OOO

m,ooo
m,ooo,OO

m,ooo,OO

Quantioaoe por ano",
valor por ano,,,,,,,,
Totais"""""

m,ooo

,: Quantioaoe

TOTAL DO PROGRAMA:

m~

valor

1OUOO,00
Suofun~ão:

~Ji -

mo
m,ooo

Quant,

Quant, iDn
liO,OOO

m,ooo

liO,OOO

m,ooo

IlO,OOO,OO

lLQ,OOO,OO

mo
1OUOO,00

valor LDn

~80,000,00

valor
valor lOB

1Oí, 000,00

valor

10),000,00

Servi~os Uroanos

Programa: OlOl - Gereciamento oe Resiouos Sólioos uroanos
O maneio inaoeguaoo 005 resíouos sólioos pooe causar inúmeros impactos socioamoientais negativos, tais
como: aegraoa~ao e contamina~ão 00 5010, polui(ão oa água, prolifera~ão oe vetores oe importância
sanitária, como e o caso 00 Aeoes aegyp.ti (veto r da oengue), p.otencigljza~ão ~os efeitos oe enc~e~tes
nos centros uroanos, entre outros, Dlante oesses potencla1s pre]U1ZOS, e funoamental oef1n1r e
i~plementar políticas púolicas aoequaoas com vistas a garantir a oestina~ão aoequaoa 005 resíouos
5011005,

A~ão,:,!,:
Descr1~ao:

OlH -

constru~ªo!Amplja~ªo
Constru~ao/Ampl1a~ao

e reaoequa~ªo oe Aterros Sanj*jos no Munjcípjo,
,,,
e reaoequa~ao oe Aterros Sanltar1os, nos D1str1tos e Seoe 00 Mun1c1p10,

unioaoe oe meoioa: Ri

iOH
HUOO

Regjã~ ,
MunlCl p1o

Quant,

Quanti oaoe por ano",
valor por ano""""

m, JOO
m,Joo,OO

Totais"""""

1JO,000

,: Quantioaae

A~ão", ,,: 01~1 - Implanta~ão!Melhoria
Descri~ão:
Implanta~ão/Melhoria

Quant,

m~

m,Joo

m,Joo
HUOO,OO

mo
W,Joo

Quan t.

WjOO
HUOO,OO

Quant.

mI

W,JOO

m,Joo
m,Joo,OO

1JO,000,00

valor

aos Servi~os ae Limpeza Púolica nos Distritos e seae,
aos serviços ae Limpeza Púolica nos Distritos e Seoe ao Município,

uni oaoe de medi aa: Ri
Regjã~ ,
Mun1c1p10
Quantidade por ano",

lOH
LJO,OOO

Quant.

m,ooo

iOB
m,ooo

Quant.

m,ooo

mo
m,ooo

Quant,

m,ooo

Quant, LDn

m,ooo

m,ooo

PPA lOl~-lOll
- Detalnamento
Tooos os programas

ceará
Governo Municipal oe Itaiça~a
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valor

L)Q,OOO,OO

por ano""""

Totais""""",:
Ação,:,!,:
Descrlçao:

OW -

1.000,000

Quantiaaae

LlUOO,OO

L)Q,OOO,OO

m,ooo,OO

1.000,000,00

valor

AqujsjÇ~o oe Contejneres para Djstrjoujç~o na Seae e Djstrjto ao Munjcjpjo,
Aqulslçao oe Contelneres para Dlstrloulçao na Seae e Dlstrlto ao Munlclplo,

uniaaae ae meaiaa: R~
Regjã9 ,
Munlclplo

Quant. LOH

lO,OOO

Totais"",

10,000

lO,OOO
10,000,00

Quantioaoe por ano",
valor por ano""""

LOO,OOO

"'" ,: Quantiaaae

m~

Quant,

Quant, mo

Quant, LOLl

10,000

10,000
10,000,00

10,000

lO,OOO
10,000,00

10,000
10,000,00

lOO,OOO,OO

valor

Ação",,,: OLJO - Aquisição ae veículos aestinaaos a Coleta ae lixo,
Descrição:
Aaquirlr veiculos aestinaaos a coleta ae lixo ( caminnões compactaaores)

no Município,

uniaaae ae meaiaa: R~
Regjã9 ,
MunlCl plo

Quant, L018

00,000

Quantiaaae por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

00,000
00,000,00
L40,000

Quantiaaoe

TOTAl DO PROGRAMA:

valor

L018

l41,IOO,00
programa: 0101 - planejamento uroano,
planeJamento uroano ~
territorial, que visa
ooservância ae normas
incontrolaao exercícjo
faculaaae ae construlr,

Quant. LOB

00,000
00,000
00,000,00
valor
valor

Quant, mo

00,000
00,000
00,000,00

Quant. LOLl

00,000
00,000
00,000,00

L4Q,000,00
LOB

14UOO,00

mo
14UOO,00

valor

valor

lOLl

HUOO,OO

um projeto ae aesenvolvimento e organizatão uroanísticos ae urna porção
promover o maior p'roveito social e comodiaaae aos naoitantes, atrav~s aa
ae est~tica, nigiene e infra-estruturas, Traauzem-se em limitações ao
ao aireito ae proprieaaae, conaicionanao a ocupação ao 5010 e aiscipl1nanao a

Ação",,,: 0141 - Instalação ae lomoaaas Eletrônicas no Território ao Município,
Descrição:
Instalação ae lomoaaas Eletrônicas no Território ao Município,
uniaaae oe meoioa: Ri
Regjã9 ,
MunlCl plo

Quant, L018

IUOO

Quant, LOB

IUOO

Quant, mo

IUOO

Quant, LOLl

IUOO

ceará
Governo Municipal oe Itai~a~a
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Il,IOO
Il,IOO,OO

Quantiaaoe por ano",
valor por ano,,,,,,,,
Totais", ""'"

L10,~~~

,: Quantiaaoe

TOTAl DO PROGRAMA:

valor L01~

IUOO,OO

m - Ha~i ta~ão

Mfun~ão:
programa:

IUOO
IL,IOO,OO

IUOO
IL,IO~,OO

IUOO
IU~~,O~

L1~,000,~0

valor
valor L019

IUOO,OO

valor

mo

IUOO,OO

Va 1or LOLl

IUOO,OO

Ru ra 1

OlOj- programa

oe Haoita~ão Popular,
o~jetiva tornar acessível a moraaia para a popula~ão cuja renaa familiar mensal ~ruta que não possuo
conoições para aaquirir uma na~itação que melnore a sua qualiaaae oe vioa,

Ação", ,,:
Descri~ão:

014~ - construção

ae unioaaes Ha~itacionais na Zona Rural 00 Município,
Construção oe Unioaoes Ha~itacionais na Zona Rural 00 Município,

unioaoe oe meaiaa: R~
Reg] ã~ ,
MunlCl plo

Quant,

m~

100,000
Quanti oaoe por ano",
100,000
valor por ano""""
1~~,~~~,~~
Totais"""""
,: Quantiaaae
40~,~~0
TOTAl DO PROGRAMA:

valor L01~

100,00~,0~

Quant. L019

10UOO
100,000
10U~~,~~

valor
valor L~19

Quant,

mo

100,000
100,000

m,~~~,
~~

Quant, LOLl

100,000
100,000
1~~,~~~,~~

4~U~U~

10~,~00,~0

valor

mo

1~~,000,00

Va 1or LOLl

l~UO~ ,~O

Subfun~ão: 4~L - Habitação urbana
programa:

~lOj- programa

oe Ha~itação Popular,
O~jetiva tornar acessíve·1 a moraaia para a popula~ão cuja renaa familiar mensal ~ruta que não possuo
conoições para aaquirir uma naoitação que melnore a sua qualioaoe oe vioa,

A~ão", ,,:
Descrição:

0110- Constru~ão

oe uniaaoes Ha~itacionais na Zona ur~ana 00 Município,
construção ae uniaaaes Habitacionais na Zona Uroana ao Município,

Uni oaae ae meai aa: R~

ceará
Governo Municipal ~e Itaiçaoa
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ÓRGÃO: 04 - sec.rnfraestrutura, In~, Com, e Turismo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 04,01 - Sec. Infraestrutura)n~,
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Regjã~ ,
MunlCl plO

Quant, LOH

m,ooo

W ,000,00

~OO,OOO

Quantiaaae

TOTAL 00 PROGRAMA:

valor LOU

W ,000, 00

Suofunção:

~lL - Saneamento

programa:

010~ -

m,ooo

W,OOO,OO

Quant. LOn

m,ooo

m,ooo

W,OOO,OO

m,ooo,OO

mo
1LUOO,00

Valor LOLl

~OO,OOO,OO

valor
valor LOB

W,OOO,OO

valor

m,ooo,OO

Básico uroano

planejamento Uroano,
planeJamento uroano é
territorial, ~ue visa
ooservância ae normas
incontrolaao exercicjo
faculaaae ae construlr,

Ação,:,!,:
Descrlçao:

mo
m,ooo

Quant.

m,ooo
m,ooo

m,ooo

Quantiaaae por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

Quant. LOB

Olíl-

um projeto ae aesenvolvimento e organiza~ão uroanísticos ae uma porção
promover o maior proveito social e comoàiaaae aos naoitantes, através ~a
ae estética, nigiene e infra-estruturas, Traauzem-se em limitações ao
ao aireito ae proprieaaae, conaicionanao a ocupação ao solo e aiscipllnanao a

Implantaçªo ao sjstema ae Saneamento B~sjco no Munjcípjo,
Implantaçao ao Slstema ae Saneamento BaS1CO no MunlclplO,

uniaaae ae meaiaa: R~
Quant. LOH

Regjã~ ,
Munlclplo

LI~,OOO

Quantiaaae por ano",
valor por ano""""
Totais"""""
Ação,:,!,:
Descrlçao:

om -

Quant. L01~

m,ooo
m,ooo

m,ooo

m,ooo,OO

,: Quantiaaae

1,100,000

m,ooo,OO
valor

mo
m,ooo

Quant,

Quant. LOLl

m,ooo
m,ooo,OO

m,ooo
m,ooo,OO

m,ooo

1,100,000,00

Manutençªo e Conservaçªo ao Sjstema ae Sanemento Bá~i~o ao Muni~íp'i~,
Manutençao e conservaçao ao Slstema ~e Saneamento BaS1CO ao Munlclplo,

uni~a~e ~e meaiaa: Ri
Regj ãq ,
Munlclplo

Quant, LOH

Quanti aaae por ano",
valor por ano""""

1)0,000
1~0,000,00

1~0,000

Quant. LO1~

l~o.oOO

110,000
1)0,000,00

mo
110,000

Quant.

110,000
110,000,00

Quant. LOLl

110,000

m,ooo
1~0,000,00

Ceará
Governo Municipal ae Itai~aoa

PPA

l018-l0l1 -

Deta1namento
Toaos os programas

pági na :

OB

ÓRGÃO: 04 - Sec. Infraestrutura, Ina, Com. e Turismo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 04.01 - Sec. Infraestrutura,Ina, Com. e Turismo
Totais

000.000

: Quantiaaae

l018
m.ooo,OO

TOTAL DO PROGRAMA:

valor

000.000,00

valor

lOB
m.ooo,OO

valor

mo
m.ooo,OO

va 10r

lDn
m.ooo,OO

valor

Suofun~ão:

l4j -

Recupera~ão ae Áreas Degraaaaas

Programa:

0100 -

Infraestrutura Híarica.
A área ae Infraestrutura Híarica envolve um amplo conjunto ae interven~ões que ouscam, entre outros,o
aproveitamento mu1tip10 aos recursos níaricos, visanao a promo~ão ao aesenvolvimento socioeconômico
aas regiõe~ e áreas ae inserção aas oorgs" o p1~nel'amento, meln9rja e retifjca~ão aas co~ai~õ~s
operaClonalS e ae escoamento de corpos nlarlcos, a uz ae conalclonantes tecnlcas e amolentals
existentes. Este programa tem como oojetivo aumentar a oferta ae água para o consumo numano e para a
proau~~o, garantiao a aistrioui~ão equj1ioraaa ae água,e priorizanao ~s regiões ae maior ~ritjciaªae,
por melO ae ooras estruturantes ae lnfraestrutura nlarlca nos segulntes segmentos, revlta11za~ao e
i~tegra~~o ae oacjas _ niarográficas;proau~ão
e aistrioui~ão
ae água oruta; aproveitamento
nlaroagrlco1a-Irrlga~ao.

A~ão",.,:
Descri~ão:

01lj -

pereniza~ão ao Rio Araiou no Terrritorio ao Município,
pereniza~ão ao Rio Araiou no Territorio ao Município,

uni aaae de meai da: R~

lO18
lUOO

Regjã~ ,
Munlclplo

Quant.

lUOO
1UOO ,00

Quantiaaae por ano",
valor por ano""""

jOO,OOO

Totais,,,, ,.".,.: Quantiaade
TOTAL DO PROGRAMA:

Programa:

0101 -

A~ão ..,.,:

lOI8
1).000,00

valor

p1anejamento uroano,
p1aneJamento uroano é
territorial, que visa
ooservância de normas
incontrolado exercícjo
facu1aaae de construlr,

0114 -

lO19
lUOO

Quant.

lUOO
lUOO,OO
valor

lO19
11,000,00

valor

mo
lUOO

Quant,

1UOO
lUOO,OO

lOll
lUOO

Quant.

lUOO
1UOO, 00

jOO,OOO,OO
mo
11,000,00

Va 10r

lDn
11,000,00

valor

um projeto de desenvolvimento e organização uroanísticos de uma por~ão
promover o maior proveito social e comodidade dos naoitantes, através da
de estética, nigiene e infra-estruturas. Traduzem-se em 1imita~ões ao
do direito de propriedade, condicionando a ocupa~ão do solo e discip11nando a

Recupera~ão ae Áreas Degradadas Próximo ao Canal do Traoa1nador e Dup1ica~ão,

PPA LOI8-LOLI - Detalnamento
TOoos os ~rogramas

ceará
Governo Munlcl~al oe Italça~a

páglna :

Oj~

ÓRGÃO: O~ - sec.rnfraestrutura, Ino, Com, e Turlsmo
UNIDADE OR(AMENTÁRIA: 0~,01 - Sec, Infraestrutura,Ino, Com, e Turlsmo
Descrlção:

Recu~eração oe Áreas Degra~a~a~ próxlm9 ,a9 Canal ao Tra~alnaoor e Du~llcação oa Ponte no
Mesmo Contra Fluxo, no TerrltorlO ao Munlcl~lo,

unioade de medida: Ri
Regjãº ,
MunlCl~lO

Quant. LOl8

L8l, IDO

Quantl oaoe ~or ano",
valor ~or ano""""
Totals""""",:

Quant. LOI~

L8UOO

L8UOO

L8l,100
m,IOO,OO

LBUOO,OO

Quantldade

TOTAL DO PROGRAMA:

1.110,000

valor LOl8

LBUOO,OO

valor

Quant, mo

nuoo
nuoo
LaUOO,OO

Quant. LOLl

L8UOO
nuoo
L8UOO ,00

1.110,000,00

valor LOB

L81,100,00

valor LOLO

L81,100,00

valor LOLl

m,IOO,OO

$uofunção: I~~
- Recursos Híorlcos
programa: 0100 - Infraestrutura Híorlca,
A área de Infraestrutura Hídrlca envolve um am~10 conjunto oe lntervenções que ouscam, entre outros,o
a~roveltamento múlti~10 aos recursos níorlcos, vlsanoo a ~romoção ao oesenvolvlmento socloeconômlco
oas reglõe~ e áreas oe inserção oas oor~s" o ~l~nel'amento, meln9rja e retifjcação oas co~oiçõ~s
o~eraClonalS e oe escoamento de corp'os nlorlcos, a uz oe conolclonantes tecnlcas e amolentals
existentes,Este p'rograma tem como oojetivo aumentar a oferta oe água ~ara o consumo numano e p'ara a
~roouç~o, garantioo a oistriouição equjlioraoa oe água,e priorizanoo ~s regiões oe malor ~ritjciogoe,
p'or melO oe ooras estruturantes oe lnfraestrutura nlorlca nos segulntes segmentos, revltallzaçao e
i~tegraç~o oe oacjas _ niorográficas;~rooução
e oistriouição
oe água oruta; a~roveitamento
nloroagrlcola-Irrlgaçao,
Ação"",: OLL~ - construção oe passagens Molnaoas,
Descrição:
Contruir ~assagens Molnaoas que facilite o Trans~orte aos Munici~es ,
Uni oaoe oe meoi oa: Ri
Regjãº ,
MunlCl ~lo

Quant, LOl8

80,000

Quantioaoe ~or ano,,,
valor ~or ano""""
Totais"""""
Ação"",:
De5cri~ão:

,: Quantioade

OLj~- construção

80,000
80,000,00
m,ooo

Quant, LOB

80,000
80,000
80,000,00
valor

oe Barragens,
Construlr oarragens para atender a ~opulação ,

m,ooo,OO

Quant. mo

80,000
80,000
80,000,00

Quant, LOLl

80,000
80,000
80,000,00

PPA LOl~-LOLl - Detalnamento
Tooos os programas

Ceara
Governo Municipal oe Itai~aoa

pagi na : Ojl

ÓRGÃO: 04 - sec,Infraestrutura, Ino, Com, e Turismo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 04,01 - Sec, InfraestruturalIno, Com, e Turismo
unioaoe oe meoioa: R~
Reg] ã~ ,
MunlCl plo

Quant, LOH

Quant, LOl~

100,000

mo

Quant, LOLl

100,000

100,000

100,000

100,000
100,000,00

100,000
100,000,00

100,000
100,000,00

100,000
100,000,00

mo

valor LOLl

Quantioaoe por ano",
valor por ano", ..",
Totais"""""

,: Quantioaoe

TOTAL DO PROGRAMA:

400,000

valor LOU

Quant,

400,000,00

valor
valor LOl~

180,000,00

HO,OOO,OO

va 10r

180,000,00

180,000,00

suofun~ão: 001 - promoção Inoustrial
programa: 0101 - planejamento Uroano,
planejamento uroano é
territorial I ~ue visa
ooservância ae normas
incontrolaoo exercício
faculoaoe oe construir,
A~ão"",: 0140 - Cria~ão/Ampliação
Descrição:
cri~çªo/Ampliação
MunlCl plo,

um projeto oe oesenvolvimento e organiza~ão uroanísticos oe uma por~ão
promover o maior ~roveito social e comodioaoe aos naoitantes, através aa
ae estética, nigiene e infra-estruturas, Traauzem-se em limita~ões ao
ao aireito oe proprieoaoe, conoicionanao a ocupa~ão ao solo e oiscipl1nanoo a

oe um Distrito Inoustrial,
oe um Distrito Inoustrial

I

para Atrair

Empresas para se Instalarem no

Uni oaoe oe meai oa: R~
Quant, LOH

Reg] ã~ ,
Munlclplo
Quantioaoe por ano",
valor por ano........
Totais""

Quant, LOl~

100,000
100,000
100,000,00

"" ",: Quantioaae

TOTAL DO PROGRAMA:

400,000

valor LOl~

programa: 0100 - planejamento oa Infra-Estrutura

Turística

Quant, LOLl

100,000

100,000
100,000,00

100,000
100,000,00

100,000
100,000,00

mo

valor LOLl

valor

100,000,00

suofunção: 091 - Turismo

mo

100,000

valor LOB

100,000,00

Quant,

100,000

400,000,00
valor

100,000,00

100,000,00

PPA l~I~-l~ll - Detalnamento
Todos os programas

ceará
Governo Municipal de Itai~aoa

Página :

~jó

ÓRGÃO: O~ - Sec,Infraestrutura, Ind, Com, e Turismo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: ~Ul - Sec, Infraestrutura, Ind, Com, e Turismo
~rograma responsáv~l pela elaQora~ão e peja ex~cu~ão d~ planos, p'rogram~s ~ a~ões relacion~dos à
lnfraestrutura turlstlca, permltlndo a artlcula~ao de a~oes com os aemals orgaos governamentals ~ue
interagem com a política Nacional de Turismo,
A~ão,:,!,: ~~11- Implantaçªo de Turjsmo no Munjcípjo,
Descrlçao:
Implantaçao de Turlsmo no Munlclplo,
uni dade de medi da: Ri
Regjãq ,
Munlclplo

Quant,

lO,OO~
lO,OOO,OO

Quantidade por ano",
valor por ano........

~O,OOO

Totais", "'" ",: Quantidade
Ação .... .:
Descrição:

l~H

l~,~~~

01~1- Desenvolvimento

Quant,

m~

lU~~

Quant,

m~

l~,~~~

l~,~O~
lO,OOO,OO

l~,~~~

lO,OOO,OO

Quant,

mI

lU~~
l~,~~~

lO,OO~,O~

~O,OOO,OO

valor

e Expansão das Potencialidades Turísticas do Município,
e Expansão das Potencialidades Turísticas do Município,

Desenvolvimento

Uni dade de medi da: R~
Regjãq ,
MunlClplo

Quant,

Quantidade por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

m~

m,í~~

m,í~~
l1U~~,O~

,: Quantidade

TOTAL DO PROGRAMA:

~)UO~

valor l~l~

m,íO~,O~

Quant, l~l~

llU~~

m~

llU~~

m,íO~
l1U~O,~~
valor

Quant,

m,í~~
m, )~~,O~

Quant, lDn

m,í~~

m,í~O
m, íO~,00

m,o~~,o~

valor lO19

BUO~,OO

Va lor

mo

BU~O,~O

valor lDn

BU~O,~O

Suofunção: 1íl - Energia Eletrica
programa: ~1~) - planejamento Uroano,
planeJamento uroano e
territorial, ~ue visa
ooservância de normas
incontrolado exercícjo
faculdade de construlr,

um projeto de desenvolvimento e organização uroanísticos de uma porção
promover o maior proveito social e comodidade dos naoitantes, atraves da
de estetica, nigiene e infra-estruturas, Traduzem-se em limitações ao
do direito de propriedade, condicionando a ocupação do solo e discipl1nando a

Ação", ,,: 01]1 - Ampliação da Rede de Energia Eletrica uroana do Município,

PPA LOl~-LOLl - Detalnamento
Todos os programas

ceará
Governo Municipal de Itai~aba

página:

m

ÓRGÃO: O~ - Seco Infraestrutura, Ind, Como e Turismo
UNIDADE OR(AMENTÁRIA: 0~001 - Sec. Infraestrutura,Ind, Como e Turismo
Descrlçao:

Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana do Municípioo

uni dade de medi da: Ri
Regj ãq o
Munlclplo

Quant o LOH
lLíoOOO

Quanto LOB
lLíoOOO

Quant o mo
lLíoOOO

Quant o LOLl

lLíoOOO
lLíoOOO ,00

lLíoOOO

WoOOO,OO

lLíoOOO
lLíoOOO,OO

m 0000 ,00

Quantidade por anooo o
valor por anoo 000000o
Totai s

00 00 00 00 00

o: Quanti dade

1000000

valor

moooo
lLíoOOO

1000000,00

Açãoooo 00: Olj~ - Ampliação da Rede de Energia Elétrica Rural do Municípioo
Descrição:
Ampliação da Rede de Energia Elétrica Rural do Municípioo
Uni dade de medi da: Ri
Regjãq ,
MunlClplo
Quanti dade por ano o
valor por anoo oo00ooo
00

Quant o LOH
molOO

Quant o LOB
IlUDO

mo'oo
llLo'OO,OO

molOO
llUOO,OO

Totaiso oooooooooo: Quantidade
TOTAl DO PROGRAMA:

TOTAl DA UNIDADE OR(AMENTÁRIA:

moooo

valor

valor LOl~
Bt o,00,00

valor LOB
mo ,00,00

Va lar LOH
UOU,O,OO

valor LOl~
UIU,O,OO

Quanto mo
IlUOO

Quant o LOLl
moIDO

llUOO
mo ,00,00

mo'oo
mo ,00 ,00

Va lar mo
mo 100,00

valor LOLl
moIOO,OO

~,OoOOO,OO

valor mo
40mom,00

valor LOLl
~omom,oo

PPA L01~-LOL1 _ Detalnamento
To~os os programas

ceará
Governo Municipal ~e Itaiçaoa

pági na : 0J8

ÓRGÃO: O) _ Secretaria ~e Saú~e
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 0),01 _ Fundo Municipal de Saúde

Função: 10 _ saúde

Suofunção: 1LL _ Administração

Geral

programa: 0100 _ Gestão_e Apoio Administrativo
PROMO~AO E FORTAlECIMENTO
DAS ATIVIDADES
GOVERNAMENTAl,

ADMINISTRATIVAS

VISANDO

O MElHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

Ação"",: 010~ _ Manutenção das Ativida~es Administrativa Da Sec, de Saú~e,
Descrição:
Manter as ativi~a~es ~a Sec, da saúde, responsável pelo planejamento, análise, coordenação
das ações destinadas a saúde do município de ITAI~ABA,
Unidade de medida: Ri
Regjã~ ,
MunlClplo

Quant, L018

500,000

Quantidade por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

500,000
500,000,00

,: Quantidade

TOTAl DO PROGRAMA:

UóO,OOO

Valor LOU

500,000,00

Quant. L019
HQ,OOO

510,000
HQ,OOO,OO
valor

mo
m,ooo
m,ooo

Quant,

m, 000,00

Quant. LOLl

no,ooo
no,ooo
no,ooo,OO

UóO,OOO,OO

valor L019
HQ,OOO,OO

valor

mo

no,ooo,OO

mI

valor
jjQ,OOO,OO

Suofunção: 501 _ Atenção Básica
programa: 0400 _ Atenção Básica,
A Atenção Básica ~ um conjunto de açõesj de caráter in~ividual e coletivo, situadas no ~rimeiro nível
de atenção dos sist~m~s ~e saúde, vo tadas, p'ara a prgmoção qa, s~úâe, a preve~çao de ~gravos,
tratamento e a reaollltaçao enquanto estrategla ~as açoes munlclpals oe saude e conceoloa como
ordenadora do sjst~ma ,loco reglonal, integrando os diferentes pontos ~ue compõe e definindo um novo
modelo de atençao a saude,
Ação,,,,,: 00L4 _ Expandir o atendimento M~dico e Odontológico nas comunidades,
Descrição:
Des~nyolver ações e serviços púolicos de saú~e, para atendimento primário a população ~o
munlclplo,
unidade de medida: Ri

ceará
Governo Municipal ce Itai~a~a

PPA

l018-l0l1 -

Detalnamento
Tocos os programas

ÓRGÃO: O) - Secretaria ce Saúce
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: OU1 - Funco Municipal ce Saúce
Quant. iOU

Regjã~ ,
MunlClplo

1)0,000

1)0,000
1)0,000,00

Quanti cace por ano",
valor por ano""""
Totais""

"""

600,000

,: Quanticace

iOB
1)0,000

Quant.

mo
1)0,000

Quant. iOll

1)0,000
1)0,000,00

1)0,000
1)0,000,00

mo
800,000

Quant, lOll

800,000
800,000,00

800,000
800,000,00

Quant,

1)0,000
1)0,000,00

1)0,000

600,000,00

valor

A~ão"",: 00i6 - Gestão e Desenvolvimento aa Atenção Básica ao Munici~io
Descri~ão:
Melnoria nos aiversos inaicaaores ae avalia~ão ca saúae,
Uni caae ce meci ca: R~
Quant, l018

Regjã~ ,
Munlclplo

800,000

800,000
800,000,00

Quantiaace por ano",
valor por ano""""
Totais""

"""

,: Quanticace

),lOO,OOO

Quant, l019

Quant,

800,000

800,000
800,000,00

800,000

),lOO,OOO,OO

valor

A~ão", ,,: OOLS - (onstru~ão/AmRlia~ão ae uniaaaes Básicas ae Saúae - USB no Municipio,
Descri~ão:
Melnoria nos Qiversos inaicaaores ce avalia~ão aa saúae,
unidace ce mecica: R~
Regj ã~ ,
MunlClplo

Quant. lO18

m,ooo

1LUOO
m,ooo,OO

Quantiaaae por ano",
valor por ano",,,,,,
Totais"""""

,: Quantiaaae

)00,000

mo
m,ooo

Quant. lO19

Quant,

m,ooo

W,OOO

W,OOO

lL),OOO,OO

m, 000,00

Quant, lOll

lL),000

lL),000
m ,000 ,00

)00,000,00

valor

A~ão"",: 0019 - Aparelnamento cas unicaae Básicas ce Saúce CO Municipio,
Descrição:
Aparelnamento aas UBS-uniaaaes Básicas ce saúae ao Municipio,
uniaaae ae meaiaa: Ri
Regj ã~ ,
MunlCl plo

Quant, LOIS

100,000

Quanti caae por ano",
valor por ano""""
Totais", ""'"

100,000
100,000,00

,: Quanticaae

))0,000

Quant, L019

m,ooo
W,OOO,OO
valor

mo
1)0,000

Quant, LOll

1)0,000
1)0,000,00

1/),000
llí,OOO,OO

Quant,

m,ooo

))0,000,00

m,ooo

ceará

i~1~-i~i1- Detalnamento

PPA

Governo Municipal oe Itai~aoa

TOOOS os programas

página : ~4~

ÓRGÃO: ~I - Secretaria oe Saúoe
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: ~1,~1 - Funoo Municipal oe Saúde

A~ão"",: OO)~ - A~uisi~ão de veículos para e~uipes de PSF-programa Saúde da Família do Município
oescri~ão:
A~uisi~ão de veículos para e~uipes do PSF-programa Saúde da Família do Município,
Unidade de medida: R~
Quant. i~H
I~,~~~

Regiã~ ,
MunlClplo
Quanti dade por ano",
valor por ano""""
Totais", ""'"

I~,~~~
I~'~~~I~~

,: Quantidade

m,ooo

Quant.

im

o~,~~~
o~,~~~

Quant,

O~'~~~I~~
valor

m~

iU~~
i~,~~~
i~'~~~IOO

Quant. iOll
~O,OOO
~O,OOO
~0,000100

m,ooolOO

A~ão"",: 01~) - Apliar a oferta de especialidades Médicas
oescri~ão:
Ampliar a oferta de especialidades Médicas,
unidade de medida: Ri
Regiã~ .
MunlClplo

Quant. iOH
1~0,0~0

Quant, im
100,~~0

Quant. m~
m,o~o

Quant. iOll
1~~,00~

Quantidade por ano",
valor por ano""""

1~0,O~O
100,000100

1~~,0~0
1~0,00~100

100,~00
100,000100

100,~~0
100,000100

Totais"""""

,: Quantidade

400,000

valor

400,000100

A~ão", ,,: ~1~i- constru~ãolreforma e amplia~ão da Secretaria Municipal de Saúde,
Descri~ão:
Construlr Reformar e ampliar a Seoe da secretaria de saúde,
Unidade de medida: Ri
Regjãg .
MunlClplo
Quantidade por ano",
valor por ano""""
Totais"" """

Quant. iOH
40,000

Quant. iOl~
41,000

40,000
40,000100

41,000
41,0001~0

,: Quantidade

TOTAL DO PROGRAMA:

1~0,000

valor iOl~
1. m, 000 I00

programa: 0401 - Recursos Humanos em saúde púo1ica
Recursos Humanos em Saúde Púo1ica,

valor

valor

mo

Quant,
IUOO

10,000
10,000100

Quant. iOLl
11.000
11,000
11,000100

BQ,OOOIOO

iOB

l.401,00010~

mo

Va lar
1.44U~~I~~

valor

iOll

l.4~U~~I~~

PPA iOI~-iOil - Detalnamento
TOdOS os programas

ceará
Governo Municipal de Itai~aoa

ÓRGÃO: 01 - Secretaria de Saude
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01.01 - Fundo Municipal de Saude

A~ão", ,,: OOil - Educa~ão Permanente dos profissionais e Servidores Puolicos da saude,
Descri~ão:
~apacltar/Huma~izar os profissionais e servidores puolicos para atendimento de ~ualidade
Junto as comunldades,
Unidade de medida: Ri
Quant, iOH

Regjãq ,
MunlCl plo

~o,ooo
~O,OOO
~O,OOO,OO

Quantidade por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

Quant.

Quantidade

1~0,000

m~

Quant, mo

~í.OOO

10,000

~1,000
~I,OOO,OO

10,000
10,000,00

Quant. mI

Ií.OOO
Ií.OOO
11,000,00

BD,OOO,OO

valor

A~ão"",: 01~0 - Ajuda de Custo aos Conselneiros de Saude,
Descri~ão:
Ajuda de custo aos conselneiros de saude,
Unidade de medida: Ri
Regjãq ,
MunlClplo

Quant. iOl~

lUDO
li,OOO
lUDO ,00

Quanti dade por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

Quantidade

~UOO

Quant. iOB

Quant, mo

li,OOO

1L,000

li,OOO
IUOO,OO

li,OOO
lUOO,OO

Quant, iOLl

IUOO
li,OOO
IUOO ,00

~UOO,OO

valor

A~ão"",: Ol~i - Implanta~ão de programas e projetos da Saude do Traoalnador,
Descri~ão:
Implantar programas e projetos da saude dO traoalnador,
Unidade de medida: Ri
Quant. iOH

Regjãq ,
MunlClplo

10,000

Quantidade por ano",
valor por ano",,,,,,
Totais"""""
A~ão,:,!,: om
Descrl~ao:

10,000
10,000,00

,: Quantidade

m,ooo

Quant. iOB

11,000
11,000
11,000,00

Quant. mo

60,000
60,000
60,000,00

Quant. mI

61,000
61,000
61,000,00

m,ooo,OO

valor

- +mplanta~ão de programas ~ projetos ~ara a população,
lmplantar programas e proJetos em saude a popula~ao,

uni dade de medi da: Ri
Regj ãq ,
MunlCl plo

Quant, LOH

~O,OOO

Quant. LOl~

~I,O00

Quant, ia LO

10,000

Quant, LOLl

11,000

ceará

PPA

Governo Municipal de Itaiçaoa

L018-LOL1 - Detal~amento
Todos os programas

pági na : O~L

ÓRGÃO: O) - secretaria de saúde
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 0),01 - Fundo Municipal de saúde
Quanti dade por ano",

valor por ano""""
Totais", ""'"

,: Quantidade

1~0,000

BO,OOO,OO

valor

TOTAL DO PROGRAMA:

valor LOLl
18UOO,00

programa: O~OL - vigilância em Saúde,
Programa destinado a estruturar o serviço de vigilancia e proteger a saude individual e coletiva da
p'op'u]a~ão,do municjpio,
A vigl1ância
em saúde:
é formada, P9r, ~ois componentes
(vlgllancla
epldemlolog1ca
amoiental
vigilância sanitária), Os recu~sos de um componente podem ser utilizad9s em açõesdo outro componente
desde
que
esteJam
em
conformldade
com
a
PPI
e
o
plano de Saúde, No componente da vigilância
epidemiológica
e amoiental estão os
[ecur os para a
a
oes
de
vig ]à cia,
prevenção
controle
de

doenças,

compostos pelo Teto Financeiro de vigilância em Saúde (TFVS)
de vi gi 1ânci a epi demi 01 ógi ca em âmoi to ~ospi ta 1 ar; 1 aDora

e pelos seguintes incentivos: suosistema

Ação"",: OOj~ - Gestão e Desenvolvimento da vigilância em Saúde do Município,
Descrição:
Apojar ~s ações voltadas para a gestão e desenvolvimento
munlCl plo,

da vigilância

em saúde do

unidade de medida: R~
Regj ãç ,
MunlCl plo

Quant, L018

~o,ooo

Quantidade por ano",

valor por ano""""
Totais"""""

,: Quantidade

~O,OOO
40,000,00
BQ,OOO

Quant. LOl~

~),000

Quant.

~),000
~),OOO,OO
valor

1~0,000,00

Ação"",: OOj) - vigilância a Saúde a nível domiciliar de crianças de O a ) anos,
Descrição:
vigilância à saúde a nível domiciliar de crianças de ° a ) anos,
Uni dade de medi da: R~

mo

)0,000
)0,000
)0,000,00

Quant. LOLl

)),000
)),000
)),000,00

PPA iOl~-iOil

- Detalnamento
Toaos os ~rogramas

ceará
Governo Munlcl~al ae Ital~aoa

Páglna : 04,

ÓRGÃO: 01 - Secretarla ae Saúae
UNIDADe OR~AMeNTÁRIA: 01,01 - Funao Munlcl~al ae Saúae
Regjãq ,
Munlcl~lo

Quant. iOH

Quantlaaae ~or ano",
valor por ano""""
Totals""

Quant. iOB

iO,OOO

"""

iO,OOO
LUOO ,00

,: Quantlaaae

Quant, LOtO

i 1.000
i 1.000
Lí.OOO,00

110,000

valor

Quant, iOLl

,0,000

,1.000

,0,000
,0,000,00

,1.000
)1,000,00

110,000,00

A~ão"",: 01~9 - cam~annas Eaucatlvas ae promo~ão a saúde,
Descrlção:
Real1zar cam~annas ae carater contlnuada a ~romoção a saúae,
unldade ae mealaa: R!
Regjãq ,
MunlCl ~lo

Quant, iOH

40,000

Quantlaaae ~or ano",
valor ~or ano""""
Totals""""",:

40,000
40,000,00

Quantlaaae

TOTAL DO PROGRAMA:

Quant, i019

m,ooo

valor iOl~

100,000,00
programa: 0404 - Asslstêncla Farmacêutica,
Programg aestlnaqo ass~gurar a
~op~la~ao, A aSSlstenCla
conjunto
voltaaas
~romoção,.
recup'era~ao
lnalvlaual e coletlva, ~ue tem o
Envolve

Quant,

Quant, iOLl

10,000

41.000
41.000,00

10,000
10,000,00

11.000
11,000,00

valor LOtO

valor LOLl

valor

11.000

190,000,00

valor i019

111.000,00

asslstêncla

mo

41.000

farmaceutlca
Farmaceutlca

BD,OOO,OO

ae ~ualldaae

141,000,00

e acesslolllaaae

~ara a
o

é

ae
a~ões
~ara _
a
~rote~ao
,e
da
saude
oojetlvo de vlaollizar o acesso e o uso raclonalaos mealcamentos,

A~ão", ,,: 00" - Gestão e Desenvolvlmento do programa da Asslstêncla Farmacêutlca ao Munlci~lo,
Descrl~ão:
Gestão e aesenvolvlmento ao programa ae aSlstêncla farmacêutlca, ~ara me·lnorla nos alverso
lnalcaaores ae avalia~ão aa saúae ao munici~lo,
uniaaae ae medida: Ri
Regj ãq ,
Munlcl~lo
Quantl aaae ~or ano",
valor ~or ano""""

Quant, iOH

00,000
00,000
00,000,00

Quant, L019

01,000
01,000
01.000,00

Quant, LOtO

10,000
10,000
10,000,00

Quant, iOn

I í.OOO

I í.OOO
11,000,00

PPA L01~-LOL1 - Detalnamento
Todos os programas

Ceará
Governo Municipal de Itai~aoa

pági na : OH

ÓRGÃO: aI - Secretaria de Saúde
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01,01 - Fundo Municipal de Saúde
Totais"""""

LlO,OOO

,: Quantiaade

valor

mo

TOTAL DO PROGRAMA:

valor
10,000,00

programa: 0401 - políticas Púolicas de Saúde,
As políticas púolicas em saúde integram o campo de a~ão social do Estado orientado para a melnoria das
conâições de saúde aa pop,ula~ão e dos amoientes natural, social e ao traoalno, Sua tarefa específica
em rela~ão às outras políticas púolicas da área soclal consiste em organizar as funções púolicas
governamentais para a promo~ão, prote~ão e recu~era~ão da saúae dos indivíauos e da coletiviaade,As
políticas púolicas de saúde orientam-se desae 1~~~, conforme a Constitui~ão Federal promulgada neste
ano, pelos princípios ae universalidade e eqüidade no acesso às a~ões e servi~os e pelas diretrizes de
descentraliza~ão âag estão, de integralidade do atendimento e ae participação da comunidade I na
organiza(ão de um sistema único de saúde no território nacional,As políticas púolicas se materiallzam
através àa a~ão concreta de sUl'eitos sociais e de atividades institucionais que as realizam em cada
contexto e condicionam seus resu tados, Por isso, o acompannamento dos processos pelos quais elas são
implementadas e a avalia~ão de seu impacto soore a situa~ão existente aevem ser permanentes,Este
programa ousca fortalecer a capacidade de gestão na implanta~ão das politicas puolicas de saude,
A~ão", ,,: 00j1 - Contru~ão de Academias ae Saúde no Município,
Descri~ão:
constru~ão de Acaaemias ae Saúae no Município,
uni aaae de meai aa: R~
Regjãq ,
Munlclplo

Quant, i01~

40,000

Quanti aade por ano",
Va lor por ano""""
Totais""""",:

40,000
40,000,00

Quantidade

BQ,OOO

Quant. L01~

4I,O00
4).000
4).000,00
valor

mo

Quant.

10,000
10,000
10,000,00

Quant. iOLl

11,000
I),QOO
IUOO,OO

BO,OOO,OO

A~ão", ,,: 00~6 - Realiza~ão de campannas de vacina~ão da Popula~ão,
Descri~ão:
Realiza~ão de campannas de vacina~ão do Popula~ão,
Unidade de medida: R~
Regjãq ,
Munlclplo

Quant, iOH

10,000

Quanti dade por ano",
valor por ano""""
Totais,,, ""'"
A~ão"",:

,: Quantidade

10,000
10,000,00
10,000

Quant. i01~

Quant,

1UOO
1UOO
11,000,00
valor

mo

iO,OOO
iO,OOO
LO,OOO,OO
10,000,00

00~1 - Constru~ão de Kits sanitários em residências de pessoas de oaixa renda,

Quant. iOLl

iUOO
L),QOO
i),QOO ,00

PPA i01~-iOi1 - Detalnamento
Tocos os ~rogramas

ceará
Governo Munici~al ce Itai~a~a
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ÓRGÃO: 01 - Secretaria ce Saúoe
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01,01 - Funco Municipal oe Saúoe
Descrl~ao:

construção ce ~its sanitários em resioências ce pessoas oe oaixa renca,

unioace oe meoioa: Ri
Quant, iOH

Regj ã~ ,
MunlCl plo
Quantioaoe por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

,: Quantioaoe

Quant, i01~

Quant, mo

~O,OOO

~1,000

~O,OOO

~O,OOO
~O,OOO,OO

~1,000

~I,OOO,OO

~O,OOO
~O,OOO,OO

,10,000

Quant, iOLl

~I,OOO
~1.000

~I,OOO,OD

m,ooo,OO

valor

Ação"",: 01~1 - Realiação ce Foruns e conferências aa saúce,
Descrição:
Realizar foruns e conferencias oa sauoe,
unicaoe ce mecica: R~
Regj ã~ ,
MunlCl plo

Quant, iOH

iO,OOO

Quantioaae por ano",
valor por ano""""
Totais""

"""

Quant, LOB

iO,OOO
iO,OOO,OO

,: Quanticaae

110,000

Quant. mo

i 1.000

,0,000

iUOO
il,OOO,OO
valor

,0.000
,0,000,00

Quant, LOLl

,1,000
,1,000
,1,000,00

110,000,00

Ação"",: 01~6 - Realizar ce Eventos e promoção oa Saúce,
Descrição:
Realizar eventos ce promoção aa saúce,
uniaace oe meoiaa: R~
Quant, iOH

Regj ã~ ,
Munlcl~lo

iO,OOO
Lo.oOO
iO,OOO,DO

Quanticace ~or ano",
valor por ano",,,,,,
Totais"""""

,: Quantioace

110,000

Quant, iOB

Quant. mo

i 1.000

i 1.000

il,OOO,OO

Quant,

m1

,0,000

,1,000

,0,000
,0,000,00

,1,000
,1,000,00

no,ooo,OO

valor

A~ão,:, ,,: 01~0 - Im~lantar o programa ce Telesaúoe,
Descrlção:
Implantar o programa de Telesáude no munucípio ,
uni oaae de meoi oa: Ri
Regj ã~ ,
Munlclplo
Quantiaaae por ano",

Quant, iOH

40,000
40,000

Quant, i01~

Quant, mo

Quant, mI

41.000

10,000

11.000

41,000

10,000

11.000

PPA l018-l0l1 - Detalnamento
TOOOS os pro~ramas

ceará
Governo Municipal oe Itaiçaoa

pá~ina : O~O

ÓRGÃO: 01 - Secretaria oe Saúoe
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01,01 - Funoo Municipal oe Saúoe

40,000,00

valor por ano""""
Totais""""",:

Quantioaoe

m,ooo

41,000,00

10,000,00

11,000,00

BO,OOO,OO

valor

Ação", ,,: Olll - Implantação oa ioentioaoe visual aos préoios oa sáuoe,
Descrição:
Implantar a ioentioaoe visual aos préoios e oa saúoe,
unioaoe oe meoioa: R~
Quant, lO18

Re~1ã~ ,
MunlClplo
Quanti oaoe por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

Quantioaoe

Quant, lOB

Quant. mo

Quant.

mI

1.000

10,000

11,000

lO,OOO

1,000
1,000,00

10,000
10,000,00

11,000
11,000,00

lO,OOO
lO,OOO,OO

10,000

10,000,00

valor

Ação,:,!,: Oll) - Aoquirir +mqvejs para construçªo e amp]ia~ão aos eq~ipamentos oe s?úoe,
Descrlçao:
Aoqulrlr lmovelS para cosntruçao e apllaçao aos equlpamentos oe sauoe,
Uni oaoe oe meoi oa: R~
Quant. lOH

Re~jã~ ,
MunlClplo
Quantioaoe por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

Quantioaoe

Quant. lOl~

Quant. mo

80,000

81.000

~O,OOO

80,000
80,000,00

81.000
81,000,00

~O,OOO
~O,OOO,OO

jlUOO

Quant. lOll

~UOO
~UOO
~I,OOO,OO

jIQ,OOO,OO

valor

Ação", ,,: Oll4 - Aoquirir o FarDamento,EPI e instrumentos oe traoalno aos servioores Da saúoe,
Descrição:
ADquirir o farDamento, epi e instrumentos oe traoalno aos servioores oa saúoe,
unioaDe oe meDioa: R~
Quant, lO18

Re~1ã~ ,
MunlCl plo

10,000

QuantiaaDe por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:
TOTAL DO PROGRAMA:

IUOO
10,000,00

QuantioaDe

m,ooo

valor L018

Hí, 000,00

Quant, mo

Quant. lOl~

Quant, LOll

11.000

00,000

01.000

I1,000
11.000,00

00,000
00,000,00

ó 1,000
01,000,00

valor
valor LOB

BQ,OOO,OO

m,ooo,OO
valor mo

m,ooo,OO

valor lOll

480,000,00

PPA 101~·1011 ·Detalnamento
Todos os programas

Ceará
Governo Municipal de Itaiça~a
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ÓRGÃO: O) . Secretaria de Saúde
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 0),01 . Fundo Municipal de saúde

Suofunção: j01 . Assistência Hospitalar e Amoulatorial
Programa: 0400 . Atenção Básica,
A Atenção Básica e um conjunto de açõesj de caráter individual e coletivo, situadas no primeiro nível
de atenção dos sistemas ae saúde, vo tadas p'ara a promoção da saúoe, a prevençao de agravos,
tratamento e a reaoilitação enquanto estrategia das ações municipais oe saúde é conceoiaa como
ordenadora do sistema loco reg1onal, integrando os diferentes pontos ~ue compõe e definindo um novo
modelo de atenção à saúde,
Ação,:,!,: 0041· Construção,reforma e ampljação do NASF no Municípiç" ,
Descr1çao:
Constru1r reformar e ampl1ar a sede do NASF no Mun1c1p10,
unidade de medida: Ri
Quant, 10H

Regjãq ,
MunlCl p1o

100,000

Quanti dade por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

100,000
100,000,00

,: Quantidade

TOTAL DO PROGRAMA:

400,000

valor 101~

100,000,00

Quant, 101~

100,000
100,000
100,000,00
valor
valor lOH

100,000,00

Quant, LOLO

Quant,

1m

100,000

100,000

100,000
100,000,00

100,000
100,000,00

400,000,00
Va 10r

mo

100,000,00

valor 1m

10UOO

,DO

programa: 040) . Atenção de Media e Alta Complexidade,
Programa destinado para garantir a pogulação a atenção secundária de ~ualidade em saúde no Municipio
~e ITAI~ABA atraves da Atenção da Media e Alta complexidade, Atençao da Média e Alt~ complexidade
e
formado
por
d01S
componentes
(limite
financeiro
da
media
al a
complexidade
arnoulatorial
nospitalar
MAC
fundo
de
. ações
estratégicas
e
c mpensaçao
.
Faec), No componente MAC estão os recursos ~ara financiamento de procedimentos ede incentivos
permanentes, sendo transferidos mensalmente (pelo FNS aos estados
Ação", ,,: 00j6 . Melnoria na ~ualidade do Atendimento Emergencial do Hospital Municipal,
Descrição:
Desenvolvimento ~a~ ~ções e serviços puolicos de saúde, para atendimento
populaçao do mun1C1p10,
Unidade de medida: R~

primário

a

PPA iOl~-iOil - Detalnamento
Toaos os programas

ceará
Governo Municipal ae Itai~aDa

página :

O~~

ÓRGÃO: O~ - Secretaria ae Saúde
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 0),01 - Funao Municipal de Saúde
Regj ãq .
Munlclplo

Quant. iOH

Quantiaaae por ano",
valor por ano,.......
Totai s

1.81UOO

1,~00,000
1,~00.000,00

: Quanti aaae

Quant.

mo

Quant, iDn

1.8iO,000

1.810,000
1.810.000,00

UóO, 000

A~ão",.,: OOjl - Gestão e Desenvolvimento
Descri~ão:
Gestão e aesenvolvimento

m~

Quant.

1,~00.000

1.m,OOO

1.m,OOO
1. m, 000,00

1.m,OOO
1.m.ooo,OO

1.ióO.OOO,00

valor

aas A~ões aa Alta e Meaia Complexiaaae ao Município,
aas a~ões de alta e meaia complexiaade do município.

unidade de medida: Ri
Regj ãq .
Munlclplo

Quant. i018

jiO.OOO

m,ooo
m.ooo,OO

Quantiaaae por ano",
valor por ano ....... ,

Totai s. " ..... " .: Quanti dade

U~O, 000

Quant. i019

jjQ,OOO

jjQ,OOO
BD.OOO,OO

Quant.

mo

HO,OOO
HO,OOO
HO, 000,00

Quant. iDn

j)Q,000

j)Q,000
j)Q,000,00

l.j40,000,00

valor

A~ão"",: 00j8 - Aaquirir veículos aaequaaos para Transporte de pacientes aos Distritos para SEDE
Descri~ão:
Aqujsj~ão de veículos adequaaos para transporte de pacientes dos Distritos para o Hospital
MunlClpal,
uniaaae ae meaiaa: Ri
Regjãq .
MunlClplO

Quant, iOH

10,000

Quanti dade por ano",
valor por ano ........

10,000
10,000,00

Totais, ..,... ".,: Quantiaaae
A~ão,:,!,:
Descrl~ao:

jlQ,OOO

Quant. LOB

Quant.

1),000

mo

~O,OOO

1),000
1).000,00

~O,OOO
~O.OOO,OO

Quant,

mI

~),OOO
~).QOO
~).QOO, 00

HO.OOO,OO

valor

om - Adq~irir

Transporte Coletivo S~nitário: r ,
Aquls1~~0 de Transporte Coletlvo Sanltarlo
munlClplO,

para o melnor

atenaimento

aa popula~ão do

uni dade ae medi aa: R~
Regj ãq .
MunlCl plo
Quanti dade por ano .
valor por ano"
..

Quant. LOH

10.000
10.000

70,000,00

Quant. iOB

1),000

1).000
7~,000,00

Quant,

mo

~O,OOO
~O,OOO
80,000,00

Quant. LDn

~).QOO

~),OOO
~UOO,OO

PPA 1018-1011 - Detal~amento
Toaos os pro~ramas

ceará
Governo Municipal ae Itai~aba

ÓRGÃO: 01 - Secretaria ae saúae
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01,01 - Funao Municipal ae Saúae
Totais", ""'"

)10,000

,: Quantiaaae

A~ão,:,!,: 0040 - constru~ªo/Amplia~ªo
Descrlçao:
construçao!Ampl1açao

valor

510,000,00

ao Hospital ae Emer~~ncja no Munjcjpjo,
ao Hospltal ae Emer~encla no Munlclplo,

uniaaae ae meaiaa: R~
Re~jã~ ,
MunlClplo

Quant. 1019

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000
100,000,00

100,000
100,000,00

100,000
100,000,00

100,000
100,000,00

Quanti aaae por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

mo

Quant. 1018

,: Quantiaaae

400,000

valor

Quant,

Quant, 1m

400,000,00

Ação"",: 0041 - Dotar e Equip'ar o Hospital Municipal para Atenaimento ae Meaia e Alta complexiaa
Descrição:
Dotar,e,Equiár o Hospital Municipa·1 para Atenaimento ae meaia Alta complexiaaae ( sala ae
Establlmçao) ,
uniaaae ae meaiaa: R~
Re~jã~ ,
MunlCl plo

Quant, 1018

100,000

Quanti aaae por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

100,000
100,000,00

Quantiaaae

400,000

Quant, 1019

Quant,

mo

Quant, 1m

100,000

100,000

100,000

100,000
100,000,00

100,000
100,000,00

100,000
100,000,00

valor

400,000,00

Ação,:,!,: 0181 - Repactuar o consórcjo P~bljco e Hospitais polos,
Descrlçao:
Repactuar o consorClO pU011CO e Hospltals Polos,
Uni aaae ae meai aa: R~
Re~j ãq ,
MunlclplO

Quant, 1018

110,000

Quanti aaae por ano",
valor por ano",,,,,,
Totais", ""'"
TOTAl DO PROGRAMA:

110,000
110,000,00

,: Quantiaaae

ójQ,OOO

Valor 1018
1.610,000,00

Quant. L019

11í.OOO

m,ooo
111,000,00
valor
valor 1019
1.041,000,00

Quant.

mo

Quant, 1m

100,000

lóí ,000

100,.000
100,000,00

lóí,OOO
161,000,00

ójQ,OOO,OO
valor LOLO

1.680,000,00

valor LOL1

Ull,OOO,OO

ceará
Governo Municipal ~e Itaiçaoa

PPA LOl~-LOLl - Detalnamento
TO~OS os programas
ÓRGÃO: 01 - Secretaria ~e Saú~e
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01,01 - Fun~o Municipal ~e Saú~e

Suofunção:

,O~- vigilância

sanitária

programa: O~Ol - vigilância em Saú~e,
programg ~estinaQo,a, estruturar o serviço ~e vigilancia e proteger a sau~e in~ivi~u~l e coletiva ~a
p'o~u]açao,~o munlclplo,
A vigilância
em Saú~e:
e forma~a
por ~OlS componentes
(vlgllancla
epi~emiológica
amoiental
vigilância sanitária), Os recursos ~e um componente po~em ser utiliza~os em ações~o outro componente
~es~e
~ue
estejam
em
conformi~a~e
com
a
PPI
e
o
plano ~e Saú~e, No componente ~a vigilância
epi~emiológica
e amoiental estão os
ecur os para a
a
oes
~e
vig 1â ria,
prevenção
controle
~e
~oenças,

r

compostos pelo Teto Financeiro ~e vigilância em Saú~e (TFVS) e pelos seguintes incentivos: suosistema
~e vigilância epi~emiológica em âmoito nospitalar; laoora
Ação"",: 01~~ - Reforma e Ampliação ~a Seae ~a En~emias e VISA,
Descrição:
Reformar, ampliar a se~e ~a En~emias e ~a vigilância Sanitária,
Uni ~a~e ~e me~i ~a: R1
Reg] ã~ ,
MunlClplo

Quant, LOH

10,000

Quanti ~ade por ano",
valor por ano""""
Totais", ""'"
TOTAL DO PROGRAMA:

10,000
10,000,00

,: Quanti~a~e

m,ooo

valor LOI8

10,000,00

TOTAL DA UNIDADE OR~AMENTÁRIA:

valor LOI8
I,QlL,OOO,OO

Quant. L019

11,000
11,000
11,000,00
valor

00,000
00,000
00,000,00

Quant. LOLl

01,000
01,000
01,000,00

m,ooo,OO

valor L019

1).000,00

valor LOI9
I,W,OOO,OO

Quant, mo

valor mo

00,000,00

valor mo

1,~IL,OOO,OO

valor LOLl

ól,OOO,OO

valor LOLI
í.í8UOO,00

ceará

PPA

l~l~-l~ll
_ Detal~amento

Governo Municipal ~e Ital~aoa

pá~ina : OH

To~os os pro~ramas
ÓRGÃO: ~o _ Sec, t~ucação,Cult,Desp,ciencla e Tecnol
UNIDADe OR~AMtNTÁRIA: ~o.ol- Funao Municipal ~e e~uca~ão

Fun~ão: II _ t~uca~ão

suofun~ão: lil _ A~mlnistra~ão Geral
pro~rama: ~l~~_ Gestão_e Apoio A~mlnistrativo
PROMO~AO e FORTAleCIMeNTO DAS ATIVIDADeS ADMINISTRATIVAS VISANDO O MelHORIAS DO FUNCIONAMeNTO
GOVeRNAMeNTAL,
A~ão", ,,: ~~44 _ construir/Ampl1ar a Se~e ~a Secretaria Munlclpal ~e e~uca~ão,
Descri~ão:
Constru~ão/Amplia~ao ~a Se~e própria ~a secretaria Munlcipal ~e t~uca~ão,
Uni~ade ~e medi da: R~
Re~iã~ ,
MunlClplo

Quant.

Quantl dade por ano",
Valor por ano""""
Totais""""",:
A~ão"",:
Descri~ão:

m~

íU~~
)o.o~O
í~,~~~,~~

m,~~~

Quanti~a~e

Quant. lm

íU~~

Quant. m~

o~,~~~
o~,OO~
O~,~~~,~O

)),O~~

íU~O,~~

Quant. mI

OU~~
o).Q~O
oU~~,~~

m,~~~,~~

valor

~m_Manuten~ão

~as Ativi~a~es A~ministrativa Da Sec, ~e e~uca~ão
Manter_as atlvida~es da Sec ~e e~uca~~olr~sponsável pelo planejamento, análise, coordena~ão
das a~oes ~estlna~as a e~uca~ao do munlClplO ~e ITAI~ABA,

uni~ade ~e medi~a: R~
Re~iã~ ,
Munlclplo
Quanti~ade por ano",
valor por ano""""

Quant.

Quant. lOH

HO,~~~

j~U~~

j~U~~,~~

Totais"", "'" ,: Quanti~a~e
TOTAL DO PROGRAMA:

l~l~

j~~,~~~

l,lo~,~~~

m,~~~
no,ooo,OO
valor

m~
m,~~~

Quant.

m,oo~

)lO,OOO,OO

Quant, LOll

Bo.o~~

m,oo~
m,ooo,OO

l,lo~,~~~,~~

valor l~19

joí,~~~,~~

programa: OoOí _ Preserva~ão do patrim~nio Histórico,Artistico e Cultural,
Cada indlvíduo é parte de um todo _ da sociedade e do amoiente onde vive _ e constroi, com os demais,
a ~istoria dessa sociedade, legando às gerações futuras,por meio dos produtos criados e das

ceará
Governo Munici~al ae Itai~aoa

PPA LOl~-LOLl - Detalnamento
Toaos os ~rogramas
ÓRGÃO: Oó - Sec, Eaucação,cult,Des~,ciencia
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: OUI - Funào Munici~al ae Eauca~ão

intervenções no amoiente, registras capazes ae prop'iciar a compreensão aa nistória numana pelas
gera~ões futuras, ~ aestrui~ao aos oens neraa~os aas gera~ões ~~~sa~as ~~arreta o rom~imento aa
corrente ao conneclmento1 levanao-nos a re~etlr lncessantemente experlenClas Ja vlvlaas,Atualmente, a
im~ortância aa ~reservaçao ganna novo foco, aecorrente aa necessária consciência ae aiminuirmos o
imp'acto soore,o amoiente, ~rovoçaao pela proau~ão ~e,oens: A preserya~ão e o reuso ae ~aifícios e
oOJetos contrlouem para a reauçao ae energla e materla-prlma necessarlas para a proauça ae novos,
Preservar toaos os oens ae natureza materlal e imaterial,ae interesse cultural ou am5iental, que
p'ossuam signifi caao nistórico, cultural ou sentimental, e que sejam capazes, no presente ou no
futuro, ae contriouir para a compreensão aa iaentiaaae cultural aa socieaaae que o ~roauziu,
A~ão", ,,: OO~, - Estruturar e Equipar a Biolioteca púolica Municipal,
Descri~ão:
Estruturar e Equipar a Biolioteca púolica Municipal,
uniaaae ae meaiaa: R~
Regj ãº ,
MunlCl plo

Quant, LOH
L ).000

Quantidade por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

,0.000

L 1.000

,0.000
,0,000,00

L),OOO,OO

,: Quantiaaae

TOTAL DO PROGRAMA:

Quant, LOl~

BD,OOO

valor L01~
L),OOO,OO

valor

Quant,

mo

Quant, LOLl

,).000

~O,OOO

,1.000
)),000,00

~O,OOO
40,000,00

mo

valor LOLl

BD,OOO,OO

valor LOl~

Va lor

,0,000,00

,1.000,00

~O,OOO,OO

suofun~ão: 1L~ - Forma~ão ae Recursos Humanos
programa: Oó04 - Gestão aa Eaucação Básica
programa voltaaa para ações que complementem a melnora aa qualiaaae ao Ensino no Município,
Ação, :'!': OL41 - Curs9 de Formação para as Merenaeiras aa Eauca~ão Básica,
Descrlçao:
Reallzar cursos de formação para as merenaeiras aa Eaucação Básica,
unidaae de medida: Ri
Regj ãº ,
MunlClplO

Quant, LOH

Quantiaaae por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:
TOTAL DO PROGRAMA:

Quantidade

mo

Quant, LOB

10.000

11.000

Quant,
LO,OOO

10,000
10,000,00

11.000
11,000,00

Lo.oOO
LO,OOO,OO

10,000

Valor L01~

10,000,00

valor
Valor LOB

1),000,00

Quant, LOLl

LUOO
L 1.000

L),OOO,OO

10,000,00

mo

valor
LO,OOO,OO

valor LOLl
L),OOO,OO

PPA i~I~·i~il . Detal~amento
To~os os programas

Ceará
Governo Municipal ~e Itaiçaoa
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ÓRGÃO: ~ó . Sec, Eouca~ão,cu1t,oesp,ciencia
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA:
Funoo Municipal ~e E~ucação

~o.ol .

suofunção: Jól . Ensino Funoamental

~ó~~. Ensino

programa:

Fun~amental
,
"
Promover ações necessárias a manutenção oe órgão(s) oa estrutura aoministrativa olreta ou lnolreta 00
município destinaoo(s) à ~restação direta oe servicos eoucacionais a população alvo oe ó a 14 anos,
Inclui tamoém, as suovençoes sociais pagas a instituições privaoas oe ensino funaamental,Não inclui o
fornecimento oe merenaa escolar ou oe livros e outros materiais aioáticos, a compra ae veículos para
transporte escolar ou oe e~uipamentos oe informática para as escolas, ou ainoa, os serviços ae
assistência social e de saúde prestados aos alunos,

Ação"",: ~~41 . programa oe Alimentação Escolar oa Rede de Ensino Fundamental,
Descrição:
Manter o programa ae Alimentação Es~01ar no ensino funaamenta11 ~ão atenaiaos pe19 programa
os alunos oe toaa a reoe munlClpal,o
Programa contmul
para o cresmento,
o
desenvolvimento, a aprenoizagem, o renoimento escolar aos estuaantes e a formação oe ~áOltos
aljmentares sauo?v~is, por meio oa oferta aa alimentação escolar e oe ações oe educação
al1mentar e nutrlclonal,
Uni aade de medi da: Ri
Quant, i~l~

Regjã9 ,
MunlClplo

4~,~~~
4~,~~~
4U~~,~~

Quantidade por ano",
valor por ano",,,,,,
Totais"""""

,: Quantidade

19~,~~~

Quant. i~19

4í,~~~

Quant,

m~

)~,~~~

4í,~~~
4U~~,~~

í~,~~~
)U~~,~~

Quant. iOLl

)U~~

íU~~

)U~U~

m,~~~,~~

valor

Ação,:",: ~~)~ . construção e Ampliação de Escolas da Rede de Ensino Fundamental do Município,
Descrlção:
construção e Ampliação de Escolas da Rede Ensino Fundamental do Município,
Uni dade de medi da: Ri
Quant. i~H

Regjãq ,
MunlclplO

1)~,~~~

Quanti dade por ano",
valor por ano""""
Totais"""""
Ação,:,,,:
Descrlção:

,: Quantiaaae

~m. Manter

lí~,~~~

m,~~~,~~
óó~,~~~

Quant. im

1O~,~~~

lOU~~
lOU~~,~~
valor

Quant.

m~

11U~~
11~,~~~

m,~~~,~~

Quant.

óó~,~~~,~~

as Atividaaes Administrativas da Rede Escolar da Educação Fundamental 4~%
Ação ~estina~a para manter as ativiaades aa aaministração aas escolas da reae ae ensino
municipal da educação fundamental do município de Itaiçaoa,

Uni dade de medi da: Ri

mI

m,~~~
m,~~~
m,~~~,~~

PPA l018-1011 - Detalnamento
TOOOS os programas

Ceara
Governo Munlclpal oe Ital~a~a

Paglna : Oí~

ÓRGÃO: 00 - Sec, Eoucação,Cult,Desp,Clencla
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 00.01 - Funào Munlcipal ce Ecuca~ão
Regj ãq .
Munlclplo

Quant,

lOH

100,000
100,000
100,000,00

Quanti caoe por ano."
valor por ano""""
Totais""""

",: Quanticaoe

l,800,000

Quant. lOl~

no,ooo

110,000
1lO,000,OO

Quant,

mo

no,ooo

no.OOO

no, 000,00

Quant. lOll

m,ooo
m,ooo
m,ooo,OO

l,800,000,OO

valor

A~ão ..,,.: OOí~ - Manuten~ão 00 Pessoal 00 Magistério oa Eouca~ão Funoamental-Funceo 00%
Descri~ão:
A~ãQ ~estinaca P?ra o custeio CO Magistério CO Ensino Funcamental
Munlclpal ce Ital~aoa.

na rece ce ensino

uni oace oe meoi ca: Rt
Quant. L018

Regj ãq .
Munlclplo

1,800,000

Quantlcace por ano",
valor por ano""""
Totais""

"""

1,800,000
1.800,000,00

,: Quanticaoe

1,l60,000

Quant. LOl~

1.810,000

Quant. LOll

1.8 lO ,000
ULO, 000,00

1. m, 000
l.8JQ,OOO,OO

1.8 lO ,000

1.810,000
1.810,000,00
valor

mo

Quant,

l.m,OOO

1,LoO,000,OO

A~ão"",: 0000 - Aquisi~ão oe Equipamentos e Instrumentos para as Escolas ao Ensino Funoamental,
Descrl~ão:
A~ão ~e~tinaoa para aoquirir equipamento~, materials peoagógicos a]é~ .oe instrumentos
tecnlog1cos para as escolas oa reoe oe enSlno munclpal oe enSlno no munlClplO oe Ital~aoa,
uni oaoe oe meoi oa: R~
Quant. lO18

Regj ãq .
MUnlClplO

100,000

Quantioaoe por ano",
valor por ano"", '"
Totais""""",:

100,000
100,000,00

Quantioaae

400,000

Quant. lOl~

Quant. lOll

!lO,OOO
!LO, 000,00

BD,OOO
BO,OOO,OO

110,000

110,000
110,000,00
valor

mo

Quant.

110,000

BO,OOO

~oO,OOO,OO

A~ão"",: OLO) - Fomentar a~ões peoagógicas para o Ensino Funcamental,
Descri~ão:
Implantar a~ões p'eaagogicas nas unioaoes escolares oe Ensino Funoamental atentioas pela reoe
municipal oe Ensino Funaamental,
Desenvolver
tecnolog1as
que comoinem, oe maneira
articulaoa, a organização ao temRo e oas ativlaaoes entre a escola e o amoiente comunitario,
consioeraoo as especiflcloaoes aa ecucação especial loas escolas ao campo,Discipl1nar, no
âmoito aos sistemas ae ensino, a organização flexlvel ao traoalno peoagógico, inclulnoo
aaequaç~o.oo ca]e~o~rio escol?f oe acoroo com a realioaoe local, ioentioade cultural e com
as condl~oes cl1matlcas oa reglao,
uni oaoe oe meoi oa: Ri

PPA L~1~-L~L1 - Detal~amento
Toaos os programas

Ceara
Governo Municipal ae Itaiça~a

pagina : ~))

ÓRGÃO: 00 - Sec. Educa~ão,cult,Desp.ciencia
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: ~U1 - FunDo Municipal ae Eaucação
Quant. L018

Regjã~ .
MunlClplo

~).OOO

~I.O~~
4).00~,~0

Quantiaaae por ano ...
valor por ano ........
Totais ........... : Quantidade

L1U~~

Quant. L019

)~.OOO
)~.~OO
)O.OOO,O~

valor

Quant. LOLO

)I.O~O
)í.O~~

)).O~O,O~

Quant. LOLl

0~.0~~

ó~.~~O
oO.OOO,~~

m.~~~,~O

Ação ..... : OL04 - Estímulo a ~a~iliaaaes esportivas atividades culturais e estracurriculares.
Descrição:
Incentivar atividades de desenvolvimento e estimulo a ~a~ilidades esportivas nas escolas,
interligaaas a um ~lano ae aisseminação do desporto eaucacional e de aesenvovilmento
esportiv9 n?cional diaátjco específico,.a formação continuaga ae professores e.a arti~ulação
com lnstltulçoes, esportlvas e culturals. Promover a rela~ao aas escolas com lsntltulçoes e
movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para li~re
fuição aos alunos aentro e fora aos espaços escolares, asseguranao ainaa ~ue as escolas se
tornem pólos ae criação e difusão cultural.oferecer
atlvidades extracurriculares
de
incentivo aos estudantes e de estímulo a na~ilidades e competências individuais.
unidade de medida: R1
Quant. L018

Regj ã~ .
MunlClplo

~0.000
40.~~~
~O.~~~,OO

Quantidade por ano ...
valor por ano ........
Totais ........... : Quantidade
TOTAL DO PROGRAMA:

19~.~~0

valor L018

L.m.~~O,oO
programa:

Quant. L019

~).000
4).~~~
41.000,00

valor

Quant.

mo
)o.~oo
)~.~~~

)~.~OO,O~

Quant. LOLl

)).O~~
)).~O~

)).~~~,~~

19~.~~~,~~

valor L019
L.m.O~~,~O

valor mo
U81.000,OO

valor LOLl

U4~.~~~,O~

~0~1- Recursos

Humanos em Educação
Recursos Humanos em Educação.

Ação ..... :
Descrição:

0~19- Realizar

de concurso pu~lico, para rede de Ensino Fundamental.
Realização de concurso pu~lico, para rede de ensino Fundamental do município.

unidade de medida: R1
Regjã~ .
Mun1Clplo

Quant. L~18

10.0~~
Quantidade por ano ...
10,000
valor por ano ........
10.000,00
Totai s........... : Quanti dade
/0.000

Quant. L~ 19

1).000
1),000
1).000,00
valor
/0.000,00

mo

Quant.
LO.OOO

Quant. LOLl
LUDO

LO,OOO
LO.OOO,OO

LUDO
L).OOO,OO

ceará
Governo Municipal oe Itaiçaoa
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ÓRGÃO: 00 - Sec, Eouca~ão,Cult,Desp,ciencia
e Tecnol
UNIDADE OR(AMENTÁRIA: 00,01- Funao Municipal oe Eoucação

Ação", ,,: 00~8 - capacitação/Qualificação/Humanização
Descrição:
capacitação!Qualificação!Humanização

OOS profissionais DO Ensino Funoamental,
,, ,
OOS profissionais 00 Ensino Funoamental 00 Munlclplo,

uni oaoe oe meoi oa: R~
Regi ã~ ,
MunlCl plo

Quant,

lO18

~O,OOO
~O,OOO
~O,OOO,OO

Quantioaoe por ano",
Valor por ano",,,,,,
Totais""""",:

m,ooo

Quantioaoe

Quant.

lOl~

Quant.

~I,OOO
~UOO
4UOO,OO

mo

Quant,

lOll

10.000

11,000

10,000
10,000,00

11,000
11,000,00

l~O,OOO,OO

valor

Ação", ,,: 0011 - Realizar oe Cursos oe Formação Continuaoa para os professores 00 Ens Funoamental
Descrição:
Destinaoa ao aperfeiçoamento oe técnicas peoagógicas,métooos e Rráticas através oe cursos
aos professores da reoe ensino municipal de Catarina no ensino fundamental,
uni oade de meoi da: Ri
Regiãç ,
MunlCl plo

Quant,

Quantidade por ano",
Valor por ano""""
Totais"""""

lO18

10,000
10,000
10,000,00

,: Quantioaoe

TOTAL DO PROGRAMA:

10,000

valor

lO18

00,000,00

Quant,

lOl~

Quant,

11,000
lUDO
1UOO,OO
valor
valor

mo

lO,OOO
lO,OOO
lUOO,OO

Quant,

lOll

ll,OOO

l UOO
lI,OOO,OO

10,000,00

lOB

valor

11,000,00

mo

~O,OOO,OO

Valor

lOll

101,000,00

programa: OoOl - Transporte Escolar
programa oestinaoa para custear o transporte escolar para garantir o acesso OOS alunos da Zona Rural e
uroana ao estaoelecimentos de ensino da rede municipal oe ,Esta a(ão custea oespesas com reforma,
seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão,
câmoio, motor, elétrica e funilaria, recuperação oe assentos, comoustível e luorificantes 00 veículo
ou, no que couoer, oa emoarcação utilizaoa para o transporte oe alunos da eoucação oásica púolica
resioentes em área rural, Serve, tamoém, para o pagamento oe serviços contrataoos junto a terceiros
para o transporte escolar,
Ação, :'!': 004~ - Aquisjçªo oe Transporte Escolar para a Reoe oe Eoucaçªo B~sjca,
Descrlçao:
Aqulslçao oe Transporte Escolar para a Reoe de Educaçao BaSlca,
uni dade oe medi da: Ri
Regjã~ ,
MunlCl plo

Quant,

l018

100,000

Quant, lOB

100,000

Quant,

mo

100,000

Quant,

lOll

100,000

ceará
Governo Municipal de Itaiça~a
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ÓRGÃO: 00 - Sec, Educação,cult,Desp,ciencia
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 00.01- Funao Municipal de Educação
Quantidade por ano",
valor por ano""""
Totais", ""'"

100,000
100,000,00

100,000
100,000,00

400,000

,: Quantidade

valor

100,000
100,000,00

100,000
100,000,00

400,000,00

Ação", ,,: 0001 - Manter as Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental,
Descrição:
Ação destinada ~ara custear o transporte escolar para garantir o acesso dos alunos da Zona
Rural ao esta~e'lecimentos de ensino da rede municipal de ,Esta ação custe a despesas com
reforma, seguros, hcenciamento,
imp'ostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em
freio, suspensão, câm~io, motor, elitrira e funilaria, recuperação de assentos, com~ustível
e luorificantes ao veículo oUI no que couoer, da em~arca~ão utllizada p'ara o transporte de
alunos ~a educação oásiça púol1ca re~identes em área rural, Serve, tamoem, para o pagamento
de servlços contratados Junto a tercelros para o transporte escolar,
unidade de medida: Ri
Regi ãç ,
MunlCl plo

Quant, lOIS

Quanti dade por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

Quant.

SO,OOO
80,000
80,000,00

,: Quantidade

)10,000

101~

Quant,

mo

SI,OOO

~0,000

81,000
81,000,00

~O,OOO
~O,OOO,OO

valor

Quant, LOLl

~1,000
~UOO
~UOO ,00

)10,000,00

Ação", ,,: 01~~ - Aquisição de veiculo para distriouição de Merenda Escolar,
Descrição:
Adquirlr veiculo para distriouir a merenda escolar nas escolas do municipio,
unidade de medida: Rt
Regiãç ,
Munlclplo

Quant, L018
Lo.oOO

Quanti dade por ano",
valor por ano""""
Totais"""""
TOTAL DO PROGRAMA:

Quant.

LO,OOO
10,000,00

,: Quantidade

Quant.,

va1or
valor LOl~
no,ooo,OO

mo

JO;/000

LUOO
lUOO,OO

110,000

valor 1018
LOO,OOO,OO

101~

LUOO

mI

JUOO

,0,000
,0,000,00

,UOO
,1,000,00

mo

valor LOLl

110,000,00
valor
no,ooo,OO

programa: 0004 - Gestão da Educação Básica
Programa voltada para ações que complementem a mel~ora da qualidade do Ensino no Município,
Ação", ,,: OOOJ - construção/Ampliação/Reforma

Quant,

das Quadras Esportivas das Escolas,

LJQ,OOO,OO

PPA LOl~-LOLl - Detalnamento
TOOOS os programas

Ceara
Governo Municipal ~e Itaiça~a

página : Ol~

ÓRGÃO: 06 - Sec, Eouca~ão,(ult,DeSp,(iencia
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 06,01- Funao Municipal oe Eoucação
Descrição:

(on~trução/Ampliação/Reforma
MunlCl p1o,

oas Quaoras

Esportivas

oa Reoe oe Ensino 00

oas Escolas

unioa~e oe meoioa: R1
Quant. LOH

Regjãç ,
MunlClp10

mo

Quant, LOLl

~1,000

~O,OOO

~I,OOO
~í.OOO,OO

~0,000
~O,OOO,OO

~UOO
~I,OOO,OO

Quant, LOl~

~UOO
~O,OOO
~O,OOO,OO

Quantioaoe por ano",
valor por ano",,,,,,
Totais"""""

jIQ,OOO

,: Quantioaae

TOTAL DO PROGRAMA:

Va 1or

101~

~O,OOO,OO

Quant.

~UOO

jIQ,OOO,OO

valor
valor LOl~

mo

valor

~UOO,OO

~O,OOO,OO

su~função: )04 - Ensino Superior
programa: 060, - Eauçação Superior
Apo1ar ~ populaçao
C1 rcunV1 Zlnnos,

universitaria

que cursa o enS1no super10r

nos polos locais e municípios

Ação"",: OLO~ - Ampliar/garantir oferta ae transporte ao Ensino Superior,
Descrição:
Buscar parcerias com Estaoo, União e outras entiaaaes pú~licas ou privaoas para garantir
oeslocamento e estaaia aos universitarios nas ciaaaes polos ae moao a ampliar e interiorizar
o acesso a graouação,pleitear
com os municípios vizinnos a criação ae polos que ofertem o
nível superior, oe forma a ampliar e interiorizar o acesso á graauação,Mapear a aemanaa e
i~stjgar a popul~ç?o a, i~gr~ss~r nos cursos ae graauações presenc1ais nas universiaaaes
Pu~llcas presenC1a1S e a a1stanc1a,
uni aaae ae meai aa: R1
Quant. L01~

Regj ãç ,
Mun1c1p1o
Quantiaaae por ano",
valor por ano",,,,,,
Totais"""""

,: Quantiaaoe

Quant, LOl~

)0,000

,í.OOO

)0,000
)0,000,00

,1,000
,1,000,00

110,000

valor

Quant,

mo

Quant, LOLl

40,000

41,000

40,000
40,000,00

41,000
41,000,00

110,000,00

Ação", ,,: OL)O - Fortalecer o Ensino Superior
Descrição:
Ma~ear a oemanoa e instigar a população a ingressar nos cursos oe graauações presenciais nas
un1versioaaes Pú~licas presenciais e a oistância, via~ilizar com as un1versiaaaes a oferta
de vagas para estagiarios no município, como parte da formação na educação superior,Apoiar

PPA L01~-LOL1 - Detal~amento

ceará

Governo Municipal ~e Itaiçaoa

Tooos os programas
ÓRGÃO: 00 - Sec, Eouca~ãoICultIDesp,ciencia e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 00.01 - Funao Municipal ~e Eoucação

universitários em estuoos e pesquisas que ven~am a ser oesenvolvioas no MUNICIPIO,
uni~aoe oe meoioa: Ri
Regjã9 .
MunlCl plo

Quant. L019
,UOO

Quant,
40,000

Quant, LOLl
41,000

,0,000

,UOO
51,000100

40,000
40.000100

41.000
41.00UO

Quanti~aoe por ano.,.
Valor por ano, ..",.,
Totais."""",,:

,o ,OOUO

Quantioaoe

TOTAL DO PROGRAMA:

mo

Quant. LOH
,0,000

11UOO

valor L01~
60,000100

valor

110,00UO

valor L019
10,000100

mo

valor
~0,000100

va1or LOLl
90,000100

suofunção: 561 - EDucação Infantil
programa: 0001 - Recursos Humanos em EDucação
Recursos Humanos em EDucação,
Ação. ,.,,: OO~I - capacitaçãolQualificação/Humanização dos profissionais Do Ensino Infantil,
Descrição:
capacitação!Qualificação!Humanização dos profissionais do Ensino Infantil do Município,
UniDaDe De meDi Da: Ri
Regjãg .
MunlClplO

Quant, m~
,0.000

Quant. L019
B ,000

Quant,
51,000

Quant, LOLl
40.000

50.000
50.000100

51,000
51,000100

51.000
jl,OOOIOO

40.000
40,000100

Quanti oaoe por ano",
valor por ano. ,."",
Totais.,."."".:
Ação"",:
Descrição:

QuantidaDe

140,000

valor

mo

140.000100

om - Realizar De concurso púolico

l para reDe De Ensino Infanti1.
Realização De concurso púolicol para reDe De ensino Infantil 00 município,

unioaDe oe medida: Ri
Regjãg .
MunlClplO
Quanti Dace por ano",
valor por ano"."",
Totai s""""",:

mo

Quant. LOH
10.000

Quant. LOB
11,000

Quant,
LO,OOO

Quant, LOLl
LI,OOO

10.000
10.000100

11,000
1UOO 100

LUOO
LO,OOOIOO

LI,OOO
LI,OOOIOO

QuantidaDe

10,000

valor

10,000100

ceará
Governo Municipal oe Itai~aoa

PPA

lOI~-lOll -

Detal~amento
Tooos os programas

pági na : 000

ÓRGÃO: 00 - Sec, Eouca~ão,Cult,Desp,ciencia
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 00,01 - Funoo Municipal oe Eouca~ão

TOTAL DO PROGRAMA:

valor

101~

40,000,00

valor l019

)0,000,00

valor

mo

)UOO,OO

valor

lOll

oUOO,OO

programa: OoOl - Transporte Escolar
programa oestinaoa ~ara custear o transporte escolar gara garantir o acesso oos alunos oa Zona Rural e
Uroana ao estaoelecimentos oe ensino oa reoe municipal oe ,Esta ação custea oespesas com reforma,
seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão,
câmoio, motor, e1¬ ttrica e funilaria, recuperação ae assentos, comoustível e 1uOrificantes ao veículo
ou, ,no ~ue co~oer, oa emoarcação uti]izaaa para o transporte oe,alunos aa eaucaç~o oásica púo]ica
resloentes em area rura1. Serve, tamoem, para o pagamento ae serv1ços contrataaos Junto a tercmos
para o transporte escolar,
Ação", ,,: 0004 - Manter as Ativioaaes ao Transporte Escolar ao Ensino Infantil,
Descrição:
Ação aestinaaa para custear o transporte escolar para garantir o acesso aos alunos aa Zona
Rural ao estaoelecimentos oe ensino aa reae municipal ae ,Esta ação custea aespesas com
reforma, seguros, licenciamento, imp,ostos e taxas, pneus, câmaras, serviços oe mecânica em
freio, suspensão, câmoio, motor, elétrica e funilaria, recuperação oe assentos, comoustível
e 1uOrificantes ao veículo oUI no que couoer, aa emoarcação utllizaoa gara o transporte oe
alunos ~a eouca~ão oásiça púol1ca re~ioentes em área rural, Serve, tamoém, para o pagamento
oe servlços contrataoos Junto a tercelros para o transporte escolar,
Uni oaoe oe meoi oa: Rt
Regjãq ,
Munlclplo

Quant.

Quantioaoe por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:
TOTAL DO PROGRAMA:

lOI~

80,000
~O,OOO
80,000,00

Quantioaoe

m,ooo

valor lOB

80,000,00

Quant.

lOB

Quant,

~UOO
~),000
8UOMO

va 1or
Va1or lO19

8).000,00

mo

90,000
90,000
90,000,00

Quant.

lOll

9),000
9UOO
9UOO,00

m,ooo,OO

Valor mo
90,000,00

valor lOLl

9),000,00

programa: 0008 - Eoucação oe Jovens e Aoultos
criar conoições necessarias para a viaoiliza~ão oa inserção oe jovens e aoultos nas escolas ao
municipio, A eoucação oe aoultos é uma prática em ~ue aoultos se envolvem em ativioaoes sistemáticas e
sustentaoas oe auto-eouca~ão a fim oe ooter novas formas oe con~ecimentos ~aoilioaaes, atituoes e
valores,Pooe significar ~ual~uer forma oe aprenoizagem oe aoultos ~ue envolve além oa escolarização
traoicional, a a1faoetização oásica para a realiza~ao gessoa1. Em particular, a eoucação oe aou1tos
reflete uma filosofia específica soore aprenoizagem e ensino com oase no pressup.0sto oe ~ue os aoultos
pooem e qu~re~ aprenoer, ~ue são capazes e ojspostos a assymir a responsabilioaôe por sua aprenoizagem
e que a proprla aprenalzagem oeve responaer as suas necessloaoes,
Ação"",:

00)4 - Fomentar ações para apoiar o Desenvolvimento 00 Programa oe Eoucação oe Jovens e

PPA i01~-iOi1 - Detal~amento
Toaos os pro~ramas

ceará
Governo Municipal ae Itai~a~a

pá~i na : 001

ÓRGÃO: 00 - Sec, Eauca~ão,(u1t,DeSp,(iencia
e Tecnol
UNIDADE OR(AMENTÁRIA: Oó,OI - Funao Municipal ae Eauca~ão
Descri~ão:

Foment~~~o,a~ões
no MunlClplo,

para apoiar o Desenvolvimento

ao pro~rama ae Eauca~ão ae Jovens e Aaultos

uniaaae ae meaida: R~
Quant, iOU

Re~j ãç ,
MUnlClplO

50,000

Quantiaade por ano",
valor por ano",,,,,,
Totais"",

jO,OOO
jO,OOO,OO

"'" ,: Quantiaaae

TOTAL DO PROGRAMA:

1)0,000

valor L01~

JO,OOO,OO

Quant, iOH

Quant, ia ia

jl,OOO

40,000

j1,000
JUOO,OO

40,000
40,000,00

Quant, iOll

4UOO
4).QOO
41,000,00

1)0,000,00

valor
valor iOB

]),000,00

Va lor

mo

40,000,00

valor iOll

41,000,00

pro~rama: OOO~ - Eauca~ão Infantil
Mel~oria nos inaicadores gerais ae eauca~ão ao Município Promover a~ões necessárias a manutenção ae
ór~ão(s) aa estrutura aamlnistrativa aireta ou inaireta ao município aestinaao(s) à presta~ão direta
ae serV1COS eaucacionais a popula~ão , Inclui tam~ém, as su~ven~ões sociais pagas a institui~ões
p'rivaaas de ensino infantil,Inclui o fornecimento ae merenaa escolar ou ae livros e outros materlais
diaáticos, a compra ae veículos para transporte escolar ou ae equipamentos ae informática para as
escolas, ou ainda, os servi~os de assistência social e de saúae prestados aos alunos,
A~ão", ,,: OOli - programa ae Alimenta~ão Escolar aa Reae ae Ensino Infantil,
Descri~ão:
programa ae Alimenta~ão Escolar aa Reae ae Ensino Infantil,
uniaaae de medida: Ri
Quant, LOU

Regjãç ,
MunlCl plo

i ).QOO

LUOO
i UOO ,00

Quanti dade por ano",
valor por ano""""
Totais""

"""

,: Quantidade

m,ooo

Quant, i01~

Quant, Laia

jo.oOO

51,000

jO,OOO
jO,OOO,OO
valor

jl,OOO
jUOO,OO

Quant, iOll

40,000
40,000
40,000,00

150,000,00

A~ão", ,,: OOlj - Constru~ão e Amplia~ão de Escolas da Rede de Ensino Infantil do Município,
Descri~ão:
Constru~ão e Amplia~ão de Escolas da Rede de Ensino Infantil do Município,
unidade de mediaa: R~
Regjãq ,
MunlClplO
Quantidade por ano",

Quant, iOH

~O,OOO
~O,OOO

Quant, LOl~

~O,OOO
~O,OOO

Quant, laia

100,000
100,000

Quant, LOll

110,000
110,000

PPA L01~-LOL1 - Detalnamento
Toaos os programas

ceará
Governo Municipal ae Itai~aoa

página:

06L

ÓRGÃO: 06 - Sec, Eauca~ão,Cult,Desp,ciencia
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 06,01- Fun~o Municipal ae Eauca~ão

~O,OOO,OO

valor por ano""""

~O,OOO,OO

m, 000

Totai s., " " " " .: Quanti aaae

A~ão,,, ,,: 00)) - Manuten~ão e Desenvolvimento
Descri~ão:
Manuten~ão e Desenvolvimento

va 1or

100,000,00

110,000,00

j~UOO, 00

aa Reae oe Euauca~ão Infantil ao Municí~io,
aa Reae oe Eauca~ao Infantil ao Município,

uni aaae oe meai aa: Ri
Regjã~ ,
Munlclplo

Quant, LOH

Quant. Lm

jO,OOO

Quanti aaae por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

jO,OOO
50,000,00

Quantiaaae

1)0,000

Quant, mo

j),ooo

40,000

5UOO
5UOO,00

40,000
40,000,00

Quant. LOLl

4UOO
4 UOO
4).000,00

1)0,000,00

valor

A~ão"",: 01~1 - programa ae Alimenta~ão Escolar- Desjejum aa Eauca~ão Infantil,
Descri~ão:
Alimenta~ão escolar complementar na eauca~ão infantil,
uni aaae ae meai aa: Ri
Regjã9 ,
MunlCl plo

Quant, LOH

Quanti aaae por ano",

valor por ano""""
Totais""""",:
A~ão,:,:,: om
Descrl~ao:

Quantiaaae

10,000

Quant. LOB
1) ,000

10,000
10,000,00

1UOO
1),000,00

10,000

valor

Quant, mo

LUOO
LUOO
LO,OOO,OO

Quant, LOLl

LUOO
LUOO
LUOO,OO

10,000,00

- constru~ão ao CEI ae TemP9 Integral na Seae ao m~njcjpio,
Construlr o CEI oe tempo lntegral na seae ao munlclplO PROINFANCIA,

uniaaae oe meaida: Ri
Regjã~ ,
MunlCl plo

Quant. LOH

LOO,OOO

Quantiaaae por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:
A~ão"",: mo
Descrição:

LOO,OOO
LOO,OOO,OO

Quantiaaae

m,ooo

Quant. L01~

no,ooo

m,ooo

L40,000

L40, 000,00
m,ooo,OO

- Realizar a fei ra anual ao livro infantil,
Realizar, promover a feira anual ao livro infantil,

uni aaae oe meai aa: R~

mo

L40,000

no,ooo,OO
va 1 or

Quant,

Quant, LOLl

L60,000

no,ooo
L60,000,00

PPA L01~-LOL1 - Detalnamento
TOooS os ~ro~ramas

ceará
Governo Munici~al oe Itai~a~a

pá~i na : OÓJ

ÓRGÃO: Oó - Sec, Eaucação,cult,DeS~,(iencia
e Tecnol
UNIDADE OR\AMENTÁRIA: 00.01 - Funao Muni ci~a 1 oe Eauca~ão
Quant. LOH

Regjã9 ,
MunlCl~lo

1,000

UOO

Quant10aae ~or ano",
valor ~or ano""""
Tota1s"""""

1.000,00
10,000

,: Quantioaoe

Quant. L01~

Quant,

mo

10,000

11,000

Quant, LOLl
LO,OOO

10,000
10,000,00

1),000
1),000,00

iO,OOO
iO,OOO,OO

10,000,00

valor

A~ão", ,,: OiOl - A~arelnamento oas escolas oe Eouca~ão Infantil,
Descr1~ão:
A~arelnar as escolas oe ensino infantil ao mun1ci~io,
unioaoe oe meaioa: Ri
Quant, iOH

Re~jã9 ,
MunlCl ~lo

il,OOO

Quanti aaoe ~or ano",
valor ~or ano""""
Totais""

"""

L 1.000
L 1.000,00

BD,OOO

,: Quant1aaoe

Quant, iOB

Quant.

Jo.oOO
JO,OOO
JO,OOO,OO

mo

Quant, LOLI

JU~O

~O,OOO

JUOO

~O,OOO
~O,OOO,OO

j 1.000,00

BUOO,OO

valor

A~ão"",: OLOi - Formenta a~ões ~ara o oesenvolvimento ~eoagógico da eouca~ão infantil,
Descr1~ão:
Formeta a~oes ~eaagóg1cas oe oesenvolv1mento oa eauca~ão lnfant1l,
Un1aaoe ae mea1aa: Ri
Quant, LOH

Re~jã9 ,
Munlcl~lo

~O,OOO
~O,OOO
~O,OOO,OO

Quant1 oaae ~or ano",
valor ~or ano""""
Tota1s"""""
TOTAL DO PROGRAMA:

,: Quant1aaoe

BQ,OOO

valor LOI~

~11,000,00

Quant, LOl~

~I,OOO
~I,OOO
~1.O00,00
valor
valor LGB
~ 11.000,00

Quant, LOLO

Quant, L0L1

10.000

11.000

10,000
10,000,00

11.000
11,000,00

Va lor LOLO

valor LOLI

1~0,000,00

m, 000 ,00

m, 000,00

Su~fun~ão: joo - Eauca~ão ae Jovens e Aaultos
pro~rama: OoO~ - Eouca~ão ae Jovens e Aaultos
Cr1ar cono1~ões necessar1as ~ara a v1aDiliza~ão aa inser~ão oe jovens e aoultos nas escolas ao
munici~io, A educa~ão de aaultos e uma ~rática em ~ue aoultos se envolvem em at1vidaoes sistemáticas e
sustentaoas oe auto-educa~ão a fim oe ooter novas formas oe connecimentos, naoilioades, atitudes e

PPA L~l~-LOLl - Detalnamento
TO~os os programas

ceará
Governo Munlcipal ~e Italçaoa

pági na : Oo~

ÓRGÃO: 00 - Sec, E~uca~ão,Cult,Desp,Clencla
e Tecnol
UNIDADE OR(AMENTÁRIA: Oó,Ol - Fundo Munlcipal ~e E~ucação
valores,Po~e significar qualquer forma ae apren~izagem ae aaultos que envolve além aa escolariza,ão
tra~lcional, a alfaoetização oaslca para a realizaçao pessoal. Em partlcular, a e~ucação ~e a~u1tos
reflete uma filosofla específica soore apren~lzagem e enslno com oase no pressuRosto ~e que os a~ultos
po~em e qu~re~ apren~e\, que são capazes e ajspostos a ass~mlr a responsabill~aae por sua apren~lzagem
e que a proprla apren~lzagem ~eve respon~er as suas necessl~aaes,
Ação"",: ~O)O - programa ~e Alimentação Escolar ~o EJA-E~UCação ~e Jovens e A~ultos,
Descrlção:
programa ~e Allmentação Escolar ~o EJA-E~UCação ~e Jovens e A~utos,
uni~a~e ~e me~i~a: Ri
Regj ãq ,
MunlCl plo

Quant,

"""

,: Quantl~a~e

iUOO

mo

Quant, L~l~

10,000
10,000,00

Quantl~a~e por ano",
valor por ano""""
Totals""

L~H

l~,~~~

lUO~

Quant,
LO,~OO

Quant, LOLl
L ).000

lUOO
1UOO,00

LO,OOO
LO,OOO,OO

LUOO
LI,OOO,OO

valor

iO,OOO,OO

Ação"",: OO~O - Manter as Atlvl~a~es ~o programa ~e Eaucação ~e Jovens e A~ultos-EJA ~O%,
Descrlção:
Ação ~estlna~a Rara manter as atlvi~a~es ~a a~ministratlvas ~as escolas ~a re~e ~e Enslno
Munlcipal ~a onae esta lnserl~o o programa ~e E~ucação ~e Jovens e A~ultos -EJA ~o Munlcíplo
~e Ital çaoa,
unl~a~e ~e me~l~a: Ri
Regjãq ,
MunlclplO

Quant, LOH

11.000

Quantl~a~e por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

11.000
lUOO ,00

Quantl~a~e

~O,OOO

m~

Quant,
LUOO

mo

LUOO

LO,OOO
LO,OOO,OO
va 1or

Quant,

LuOO
LI,OOO,OO

Quant,

mI

J~,OOO
JO,OOO
JO,OOO,OO

~O,OOUO

Ação"",: OO~I - Manutenção ao Pessoal ao Maglstérlo ao EJA-Fun~eo óO%
Descrição:
Ação a~stina~a para o custelo ~o Maglstério ~o Ensino Inafntjl na reae ~e enslno Municipal
~e Ital çaoa,
Unl ~a~e ~e meai aa: Ri
Regjãq ,
Munlclplo

Quant, LOIS

10,000

Quantl ~a~e por ano",
valor por ano""""
Totals""

"""

,: Quantiaa~e

10,000
10,000,00
iO,OOO

mo

Quant, LOl~

lUOO
1) ,000
ll.OOO,00

valor

iO,OOO,~O

Quant,
LO,O~O

Quant, LOLl

LO,OOO
LO,OOUO

L 1,000
L),OOO,OO

LU~O

PPA i01~-LOi1 - Detalnamento
TO~os os programas

ceará
Governo Municipal ~e Itaiçaoa

pági na :

00)

ÓRGÃO: 00 - Sec, E~uca~ão,cult,Desp,ciencia
e Tecnol
UNIDADE OR(AMENTÁRIA: 00.01- FunDO Municipal ~e E~ucação

Ação", ,,:
Descrição:

00~0 - Expanair

a oferta ~a E~ucação ae Jovens e Aaultos,
Realizar aiagnosticos ~os jovens e a~ultos com Ensino Fun~amental incompletos, a fim ~e
iaentificar a ~eman~a ativa por vagas na E~uca~ão ~e Jovens e A~ultos, Assegurar a oferta
gratuita ~a E~ucação ~e Jovens e A~ultos a to~os os que não tiveram acesso á E~ucação
Fun~amental e apOlar os que não concluiram o Ensino Méaio na i~a~e propria,Realizar cnamadas
púolicas regulares para Eoucação ~e Jovens e A~ultos, promoven~o-se ousca ativa em regime ~e
colaooração entre entes fe~eraaos e em parceria com organizações oa socieoa~e civil,E
ofertar a Eoucação ~e Jovens e a~ultos, nas etapas ~e Ensino Fundamental e apoio ao Ensino
Médio ás pessoas priva~as oe lioer~ade em to~os estaoelecimentos penais caso naja,

uni~ade ~e medioa: R~
Regjã~ ,
MunlCl plo

Quant, LOH

),000

Quanti~a~e por ano",
valor por ano""""
Totais,,,, """

UOO
UOO,OO

,: Quantidade

)0,000

Quant, iOH

Quant,

10,000

mo

1),000

10,000
10,000,00

1),000
1UOO,00

Quant, iOll

io.oOO
Lo.oOO
LO,OOO,OO

)0,000,00

valor

Ação"",: 010~ - Ações oe inclusão de ioosos ao EJA,
Descrição:
politicas ~úolicas de jovens e adultos, as necessida~es dos idosos, com vistas á promoção ~e
politicas oe erradicaçao do analfaoetismo, ao acesso a tecnologias eaucacionais e ativl~a~es
recreativas, culturais e esportivas,
a implementação de programas ~e valorização e
compartilnamento dos connecimentos e experinecia ~os i~osos e á inclusão ~os temas ~o
envelnecimento e da velnice nas escolas,
uni dade de medi da: Ri
Regjã~ ,
MunlClplo

Quant, LOH

),000

Quanti~aoe por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

),000
UOO,OO

,: Quanti~aoe

TOTAL DO PROGRAMA:

)0,000

Quant, LOB

valor
valor L01~

programa: Oó04 - Gestão da Educação Básica

mo

1) ,000

10,000
10,000,00

10,OOMO

Suofunção: Jol - E~ucação Especial

Quant,

10,000

1) ,000
1UOO,00

Quant, iOll

iO,OOO
iO,OOO
LO,OOO,OO

)0,000,00
valor LOll

1LO,OOO,00

ceará
Governo Municipal oe Itaiça~a

PPA L01~-LOL1 - Detalnamento
Tooos os programas

pági na :

000

ÓRGÃO: Oó - s«. Ecucação,Cult,Desp,ciencia
e Tecnol
UNIDADE OR(AMENTÁRIA: OD.01 - Funao Municipal ae Eaucação
programa voltaaa para ações que complementem a melnora aa qualiaaae ao Ensino no Município,
Ação"",: 01~1 - Implantar o NACE ,
Descrição:
Implantar o Nucleo ae Atenaimento a criança com necessiaaae Especiais,
Uni aaae ae meai aa: R~
Regjãq ,
MunlClplo

Quant. LOH

1),000

1),000
1),000,00

Quanti oaae por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

~O,OOO

Quantiaaae

TOTAL DO PROGRAMA:

Valor L01~

1),000,00

programa:

0614 -

Quant, L01~

Quant,

mo

Quant. LOLl

LO,OOO

L ),000

LUOO
LO,OOO,OO

L),000
L ).000,00

,0,000
,0,000,00

mo

valor LOn

,0.000

~O,OOO,OO

valor
valor L01~

LO,OOO,OO

valor

LUOO,OO

,0,000,00

Eaucação Especial/Inclusiva
Capacltar professores, tecnicos e cooraenacores para tra~alnar com criancas e aoolescentes, A eoucação
especial é uma eaucação organizada para atenaer especifica e exclusivamente alunos com determinadas
necessioades especiais, Algumas escolas aeaicam-se apenas a um tipo ae necessioade, enquanto outras se
aedicam a vários, O ensino especial tem siao alvo ae criticas p'or não promover o convívio entre as
crianças especi~i~ e as o~mais crianças, Por outro laco, ,a ~scola ~ireçionaoa para a eoucaç~o especjal
conta com materlals, equlpamentos e professores eSp'eclal1zacos, O slstema regular ae enSlno preClsa
ser aoaptaco e peoagogicamente transformaao para aten~er ce forma inclusiva,

Ação"",: 00)1 - programa de Alimentação Escolar da Rede de Ensino Especial,
Descrição:
Programa oe Alimentação Escolar ca Rede de Ensino Especial,
uni oaoe oe meai oa: R!
Regj ãq ,
MunlClplo

Quant, LOH

),000

Quantioaoe por ano",
valor por ano""""
Totais,,, ""'"

,: Quantiaaae

),000
UOO,OO
, ),000

Quant, L01~

Quant,

UOO
UOO
UOO,OO
valor

mo

10,000

10,000
10,000,00

Quant, LOLl

1UOO
1L,000

1UOO,00

,),000,00

Ação"",: OL06 - Formar Equipe multifuncional para o atenoim oe alunos com necessioade especiais,
Descrição:
Formar equip'~ multifunciqnal ( psicologq, p'sicopeaagogo, fonauaiologo e assistente social)
para o atendlmento ce crlanças com necesslaades especlals,
uniaaae ae meciaa: R~

Ceará
Governo Municipal oe Itaiçaoa

PPA LOI8-LOLI - Detalnamento
Tooos os programas

Página: 001

ÓRGÃO: 00 - Sec, Eouca~ão,Cult,Desp,Ciencia
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 00, 1 - Funao Municipal oe Eoucação
Regi ãç ,
MunlClplo

Quant. LOI8
LO,OOO

Quant. LOI~

LO,OOO
LO,OOO,OO

L) ,000
i),OOO,OO

Quanti oaoe por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

110,000

Quantiaaae

TOTAL DO PROGRAMA:

valor LOI8

valor

m - Eoucação

JO,OOO
,0,000
,0,000,00

Quant, mI

JUOO
,),000
J),OOO,OO

110,000,00

valor LOB

iUOO,OO

suofunção:

Quant, mo

LUOO

valor mo

B,OOO,OO

40,000,00

valor mI

4],000,00

Básica

programa: OÓOL - Transporte Escolar
programa aestinaoa p'ara custear o transporte escolar p'ara garantir o acesso aos alunos oa Zona Rural e
uroana ao estaoelecimentos oe ensino oa reoe municipal oe ,Esta a(ão custea oespesas com reforma,
seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão,
câmoio, motor, elétritá
e funilaria, recu~eração oe assentos, comoustível e Mrlficantes
ao veículo
ou, ,no que co~oer, oa emoarcação uti]izaoa ~ara o transporte oe ,alunos oa eoucaç~o oásica púoJica
resloentes em area rural, Serve, tamoem, para o pagamento oe serVlços contrataoos Junto a tercelros
para o transporte escolar,
Ação"",: om
Descrição:

- Curso oe formação oe Conoutores ao transporte Escolar,
Realizar cursos oe formação oe conoutores ao transporte escolar,

uni oaoe oe meoi oa: Ri
Regjãç ,
MunlclplO

Quant. LOI8

),000

Quanti oaoe por ano",
valor por ano""""
Totais"""""
TOTAL DO PROGRAMA:

UOO
UOO,OO

,: Quantioaoe

LUOO

valor LOI8

),000,00

Quant. LOB

Quant,

mo

],000

ó,OOO
ó,OOO,OO

],000
],000,00

8,000
8,000,00

mo

valor LOll

valor

8,000

LO,OOO,OO

valor LOI9

ó,OOO,OO

Va lor

],000,00

programa: Oó04 - Gestão oa Eoucação Básica
programa voltaoa para ações que complementem a melnora oa qualioaoe ao Ensino no Município,
Ação"",:

Quant, LOll

0,000

OOOL - Aquisição oe veículo para Suporte a Equipe oe Apoio peoagógico,

8,000,00

ceará
Governo Municipal oe Itaiçaoa

PPA L~l~·L~Ll . Detal~amento
Tooos os programas

página : ~6~

ÓRGÃO: ~6 . Sec, Eoucação,cult,Desp,ciencia
e Tecnol
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06,01· Fundo Munici~al de Educação
Descrição:

Aquisição oe veículo para Suporte a Equipe oe Apoio pedagógico da Rede oe Educação Básica,

unioaoe oe meoioa: Ri
Regj ãq ,
MunlCl plo

Quant,

L~H

LU~~
Quantidade por ano",
LU~~
valor por ano""""
LU~~,~~
Totais"""""
,: Quantidade
BD,OOO
Ação", ,,:
Descrição:

Quant.

L~19

m~

Quant,

j~,~~~
jU~~

jU~~
jí.O~~
jí,~~O,OO

j~,~~~,~~

Quant.

mI

4~,~~~
4~,~~~
40,000,00

BD,OOO,O~

valor

~19j. Implantar

salas oe Informática na Educação Básica,
Implantar salas oe informática na educação oásica nas escolas do município,

uni oade de meoi da: Ri
Regjãq ,
MunlCl plo

Quant,

Quanti oade por ano",
valor por ano""""
Totais", ""'"
Ação"",:
Descrição:

L~H

jo.o~~
j~,~~~
jo.o~~,
~~
1íO, ~~~

,: Quantidade

~194. Modernização

das salas Multifuncionais
Modernização das salas multifuncionais

Quant.

L~19

Quant,

jí,~~~
jí,~~~,~~

m~

4~,~~~

jl ,~~~

4U~~
40.0~~,
~~

Quant, LOLl

4U~~
4U~~
4UO~,~0

m,~~~,~~

valor

oa Educação Básica,
oa educação oásica no municipio,

Uni dade de medi da: Ri
Regjãq ,
MunlClplo

L~18
l~,~~~
l~,~~~
l~,~~~,O~

Quant.

Quanti dade por ano",
valor por ano""""
Totais"""""
Ação"",:
Descrição:

lo.o~O

,: Quantidade

L~19
lí.O~~
lU~~
lí,~~~,~O

Quant.

Quant, LOL~

Quant, LOLl

Lo.o~~

LU~~
L í,~~~
LI,~~O,00

L~,~~~
L~,~~~,~~

10,0~~,~0

valor

~19í. Implantar

a identidade visual nas Escolas de Educação Básica
Implantar a identidade visual nas esoclas de educação oásica,

uni oade de medi oa: Ri
Regj ãq ,
MunlCl plO
Quanti dade por ano",

Quant,

m~

1~,000
l~,~~O

L~19
11.000
lí,~~O

Quant.

Quant,

mo

LO,OOO
Lo.oO~

Quant.

mI

LUOO
Lí,~~~

PPA L01~-LOL1 - Detalhamento
Todos os programas

ceará
Governo Municipal de Itai~a~a

página : Oo~

ÓRGÃO: 00 - Sec, Educação,Cult,Desp,Ciencia
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 00,01 - Fun~o Municipal de Educa~ão

10,000,00

valor por ano""""
Totais", ""'"

10,000

,: Quantidade

10,000,00

valor

A~ão,:,!,: 01~0 - Aqujsj~ªo imoyejs para constru~ãofamplia~ão de_escolas/creches,
Descrl~ao:
Aqulsl~ao de lmovelS para amplla~ao e constru~ao de escolas e creches,
unidade de medida: Ri
Regjã~ ,
Munlclplo

Quant. LOH

~O,OOO

Quanti dade por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

~O,OOO
~O,OOO,OO
m,ooo

,: Quantidade

Quant. L01~

~1,000
~1,000
~UOO, 00

Quant, mo

Quant, LOLl

~0,000

~1,000

~O,OOO
~O,OOO,OO

~UOO
~1,OOO,OO

m,ooo,OO

valor

A~ão"" ,: OLOl - Incentivar a realiza~ão da feira de Ciencias Arte e cultura das Escolas
Descri~ão:
Incentivar a realiza~ão da feira de ciencias, arte e cultura das escolas do municipio,
uni dade de medi da: R~
Regjã~ ,
MunlClplO

Quant, LOH

UOO

Quanti dade por ano",
valor por ano""""
Totais", ""'"

1,000
1,000,00
10,000

,: Quantidade

Quant. L01~

Quant, mo

10,000

11,000

10,000
10,000,00
va 1or

1UOO
lí,OOO,OO

Quant. LOLl

LO,OOO
LO,OOO
LO,OOO,OO

10,000,00

A~ão", ,,: OLOl - Realiza~ão da conferencia Municipal de educa~ão,
De5cri~ão:
Realizar a conferencia muncipal oe educa~ão,
uni dade de medi da: Ri
Regjã~ ,
MunlClplo

Quant. LOH

UOO

Quanti dade por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

Quantidade

Quant. LOB

Quant, mo

o

UOO
UOO,OO

O
0,00
UOO

va 1or

UOO,OO

A~ão", ,,: OLO~ - programa de paisagismo nas Escolas
Descrição:
programa de paisagismo nas escolas ( ar~orização e jardinagem),
unidade de medida: Ri

Quant. LOLl

o

o

O
0,00

O
0,00

PPA l~18-l~ll - Detalnamento
Todos os programas

ceará
Governo Municipal de Itaiçaba

Página:

m

ÓRGÃO: ~6 - Sec, Educa~ão,(ult,DeSp,(iencla
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA:
Funao Municipal de Educação

~o.ol -

Regjã~ ,
MunlClplo

Quant. lO18

I,~~~

Quanti dade por ano",
valor por ano",,,,,,
Totais""""",:

Quantidade

U~~
UO~,~O
I~,~O~

Quant. lO19

Quant.

1U~~
10,~~0
10,00~,00

m~

1U~~
11,~~0
1U~~,0~

Quant, lOll

lUO~
lU~~
lO,O~~,OO

10,0~~,0~

valor

TOTAL DO PROGRAMA:

Subfunção: j9l - Difusão Cultural
programa: 0606 - Desenvolvimento Cultural,
Programa destinado a ~romoção a cultura entre os nabitantes de o municipio de Itaiçaba, com este
obj~tivo a implementaçao qe ,E~paç~s culturais far-se-na necessário,além reformar, ampl1ar e adquirir
equlpamentos para melhor dlsslmlnaçao cultural,
Ação"",: ~l4l - Promover o Desenvolvimento Cultural,
Descrição:
Ação destinada a promoção da cultura e o desenvolvimento

no Municipio ,

unidade de medida: R~
Regjã~ ,
MunlCl plo

Quant,

Quantidade por ano",
valor por ano", "'"
Totais""""",:

10,~0~

Quantidade

TOTAL DO PROGRAMA:

lOH

1.000
1,000
U~O,OO

valor L018

I,O~O,OO

Subfunção:

l/I - Desenvolvimento

Quant, lOB

10,000
10,~00
10,000,~O
valor
valor L019

Quant,

mo

1UO~

Quant, lO21

LO,~OO

1UO~
1U~~,~~

Lo.oOO
LUOO,OO

mo

valor LOll

10,0~~,00

10,000,00

valor

11,~~0,~~

LO,O~~,O~

Cientifico

programa: OOU - Ensino profissional,
colaborar com a meta Nacional e oferecer matriculas na Educação profissional técnica de nivel médio,
assegurando a qualidade da oferta e da expansão neste segmento publico,
Ação"",:

DO/L - Fomentar Ações para o Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico do Municipio,

__

o

_

PPA L~1~-L~L1 - Detalnamento
Todos os ~rogramas

ceará
Governo Munici~al de Itai~a~a

página:

Oll

ÓRGÃO: ~6 - Sec, Educa~ão,Cult,Des~,ciencia
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA:
Funao Munici~al de Educa~ão

~o.ol -

Descrl~ao:

Fomentar A~ões ~ara o Desenvolvimento

cientifico e Tecnológico do Munici~io,

Uni dade de medi da: R~
Quant, L~l~

Regjã~ ,
MunlCl ~1O

10,00~
1~,~~~
1U~O,~~

Quantidade ~or ano",
valor ~or ano""""
Totais"""""

10,0~0

,: Quantidade

TOTAL DO PROGRAMA:

valor L01~

1~,~~~,~~

Quant. LOB

1UOO
11,~~~
1U~O,~O

Quant. LOL~

Quant. LOLl

LO,~~~
LU~~,O~

LU~~,O~

valor LOL~

valor LOLl

LO,OOO

L).Q~O

Lí.O~~

10,~~O,OO

valor
valor LOB

11,~~O,~~

LU~~,~~

LU~~,~~

Fun~ão: B - cultura

Su~fun~ão: j~l - Patrimonio Hist Artistico e Ar~ueologico
programa:

~6~í-preserva~ão

do patrimônio Histórico,Artistico e Cultural,
Cada indlviduo é ~arte de um todo - da sociedade e do am~iente onde vive - e constrói, com os demais,
a nistória dessa sociedade, legando às gera~ões futuras,por meio dos produtos criados e das
interven~ões no am~iente, registros ca~azes ce ~rop'iciar a compreensão da nistória numana ~elas
gera~ões futuras, ~ destrui~ao dos ~ens nerda~os aas gera~ões ~~?sa~as g~arrera o rompimento da
corrente do conneclmentoj levando-nos a re~etlr lncessantemente ex~erlenClas Ja vlvldas,Atualmente, a
importância da preservaçao ganna novo foco, decorrente da necessária consciência de diminuirmos o
imp'acto so~re,o am~iente, ~rovo~ado ~ela ~rodu~ão ~e,~ens: A ~reserya~ão e o reuso de ~dificios e
o~Jetos contrl~uem ~ara a redu~ao de energla e materla-~rlma necessarlas ~ara a ~roduça de novos,
Preservar todos os ~ens de natureza materlal e imaterial,de interesse cultural ou amóiental, que
~ossuam signifi cado nistórico, cultural ou sentimental, e que sejam ca~azes, no ~resente ou no
futuro, de contri~uir ~ara a compreensão da identidade cultural da socieàade que o produziu,

A~ão"",:
Descri~ão:

~041- Constru~ão/Am~lia~ão
Constru~ão/Amplia~ão

de um Museu Itai~a~ense na Sede do Municipio,
de um Museu Itai~a~ense na Sede do Municipio,

unidade de medida: Ri
Quant. L~l~

Regjã~ ,
MunlCl plo

I~,~~~

Quanti dace por ano",
valor por ano""""
Totais,,, ""'"

,: Quantidade

í~,~~~
10,00~,OO

m,o~o

Quant. L01~

II,~~~

íU~~
11,000,00
va 1or

m,o~o,~~

Quant. LOL~

6~,~~~

6~,~~O
60,000,00

Quant. LOLl

6U~~

6í.O~~
61,000,00

PPA L~18-L~L1 - Detal~amento
TO~os os programas

ceará
Governo Municipal ~e Itaiçaoa

página:

m

ÓRGÃO: 00 - Sec, E~ucação,Cult,Desp,ciencia
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 00,01- Funao Municipal ~e E~ucação

Ação"",: 0040 - Construção/Ampliação
Descrição:
construção/Ampliação

~e um Ponto ~e Artesanato na Se~e ~o Município,
de um Ponto de Artesanato na Sede do Município,

unida~e de medida: Ri
Regj ãq ,
MunlClplo

Quant, L018

LUOO

Quantidade por ano",

jO,OOO

LUOO
LUOO,OO

valor por ano""""
Totais"""""

Quant. L01~

BD,OOO

,: Quantida~e

jO,OOO
jO,OOO,OO

mo

Quant. LOLl

j),OOO
jUOO,OO

40,000
40,000,00

Quant.

j),OOO

40,000

BD,OOO,OO

valor

Ação,:,!,: 0000 - Açges de preservaçªo do patrjm~njo Hjst9rjco e Aqueológiço do MuniçígiQ,
Descrlçao:
Açoes de preservaçao do PatrlmonlO HlstorlCO e Arqueolog1co do Munlclplo,
uni~ade ~e me~i~a: Ri
Regj ãç ,
MunlClplO

Quant, L018

UOO

Quanti~a~e por ano",

UOO
UOO,OO

valor por ano",,,,,,
Totais"""""
Ação"",:
Descrição:

,: Quantida~e

)0,000

Quant,

m~

10,000

Quant, LOLO
1) ,000

10,000
10,000,00

1UOO
1),000,00

Quant. LOLl

LO,OOO
LO,OOO
LO,OOO,OO

)0,000,00

valor

om - Reforma

do Centro Cultural Herioaldo Félix de olivei ra
Reformar o Centro Cultural Herioal~o Félix de oliveira,

uni ~a~e ~e me~i ~a: Ri
Regjãç ,
Munlclplo

Quant. L018

10,000

Quanti~a~e por ano",

10,000
10,000,00

valor por ano""""
Totais""

"""

,: Quanti~a~e

TOTAl DO PROGRAMA:

10,OO~

valor L018

~~,~OO,~~

Suofunção: j~L - Difusão Cultural
programa:

Oo~o - Desenvolvimento

Cultural,

Quant. LOB

Quant,

1) ,000

1UOO
1UOO, ~O
valor

valor

mo

Quant, LOll

LO,OOO

LUOO

LO,OOO
LUO~,OO

LUO~,~O

LUOO

lO,OO~,O~

m~

11O,~OO,00

valor

mo

BD,O~O,OO

valor LOLl

l)Q,00~,00

Ceará
Governo Municipal ce Itai~a~a

PPA

L~l~-L~Ll -

Detalnamento
Tocos os programas

página:

m

~o -

ÓRGÃO:
Sec, Ecucação,Cult,Desp,ciencia
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: ~ó.Ol - Funao Muni cipa 1 ce Educa~ão
programa cestinaco a eromo~ão a cultura entre os na~itantes ce o município de Itai~a~a, com este
o~j~tivo a implementaçao ~e ,E~pa~ºs culturais far-se-na necessário,além reformar, ampllar e ac~uirir
e~ulpamentos para melnor clsslmlna~ao cultural,
A~ão,:,!,:
Descrl~ao:

~OO) -

A~uisi~ªo/Manuten~ªo
A~ulsl~ao/Manuten~ao

ce Instrumentos para Banca ce Mysica Municipal,
ce Instrumentos para Banca ce MUSlca Munlclpal,

Uni cace ce medica: Ri

LOl~
U~~
),000
1.000,00

Regi ã~ ,
MunlCl plo

Quant,

Quantidade por ano",
valor por ano""""
Totais"""""
A~ão"",:
Descri~ão:

)0.000

,: Quanticace

0001 -

L019
10,000

Quant.

Quant, LOLO

1),000

Quant. LOLl
Lo.oOO

1),000
1),000,00

LO,OOO
LO,OOO,OO

mo

Quant. LOLl

10,000
10,000,00
)0,000,00

valor

Fortalecimento da procu~ão ce Feiras ce Artesanatos no Município,
Fortalecimento ca procu~ão de Feiras de Artesanatos no Município,

Unidade ce medida: Ri
Regiã~ ,
MunlclplO

Quant. LOH

),000

1.000
),000,00

Quanti cade por ano",
valor por ano""""
Totais,,,, """
A~ão,:,!,:
Descrl~ao:

OOO~-

,: Quanticade

6),000

LOB
1UOO

Quant.

Quant,
LO,OOO

1UOO
1UOO,OO

LUOO
LUOO

LUOO
LO,OOO,OO

l ),000,00

mo

Quant, lOLl

6),000,00

valor

Fortalecimento e Manuten~ão cas Festas popular~s,c9 Município,
Fortalecer e manter as festas populares CO munlClplO,

Uni cace ce meci ca: Ri
Regiã~ ,
Munlclplo

Quant. LOH

10,000

Quanti dade por ano",
valor por ano""""
Totais,,,, """
A~ão", ,,:
Descrição:

0069 -

,: Quanticace

10.000
10,000,00

HQ,OOO

Quant. lO19

Quant,

lUOO

~O,OOO

lUOO
lUOO,OO
valor

~O,OOO
~O,OOO,OO
llo.oOO,OO

Incentivar Iniciativas Populares para Difusão da Cultura do Município,
Incentivar Iniciativas Populares para Difusão ca Cultura do Município,

uni cace de meci da: Ri

~UOO
~UOO
~),OOO,OO

PPA L01~-LOL1 - Detalnamento
Todos os programas

ceará
Governo Municipal de Itai~a~a

página : Ol~

ÓRGÃO: 06 - Sec, Educação,Cult,Desp,ciencia
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 06,01 - Funao Municipal de Educa~ão
Quant. LOH

Regjãq ,
Mun1c1p10

Quant. L019

10,000
10,000
10,000,00

Quantidade por ano",
valor por ano""""

mo

LO,OOO

1UOO
11,000,00

10.000

Totai s" " " " " .: Quanti dade

Quant,

1UOO

LO,OOO
LO,OOO,OO

Quant, LOLl

LUOO
LUOO
LI,OOO,OO

10,000,00

valor

A~ão,:,!,: 0010 - Incentjvar a Cultura de va~uejada e Pega de Boj no Munjcípjo,
Descr1~ao:
Incent1var a Cultura de va~ueJada e Pega de B01 no Mun1c1p10,
uni dade de medi da: Ri
Regjãq ,
MunlClp10

Quant, L01~

1,000

Quantidade por ano",
valor por ano""""

Quant, L019

Quant, LOLO

10,000

11,000

10,000
10,000,00

11,000
11,000,00

UOO
1,000,00

Totai 5" " " " " ,: Quanti dade

Quant. LOLl

LUOO
LUOO

LO,OOO,OO

10,000

A~ão, :'!': 016L - constru~ão da ~rin~uedoteca M~njcipal
Descr1çao:
Constru1r a Br1n~uedoteca Mun1c1pal
uni dade de medi da: Ri
Regj ãq ,
Munlclplo

Quant, L01~

LI,OOO
LI,OOO
LI,OOO,OO

Quantidade por ano",
valor por ano", "'"
Totais"""""

,: Quantidade

1jO,000

Quant. L019

jO,OOO
jO,OOO
jO,OOO,OO
va 1or

Quant.

mo

j1.000
JUOO
jl,OOO,OO

Quant, LOLl

~O,OOO
~O,OOO
~O,OOO,OO

BD,OOO,OO

A~ão"",: 016~ - Construção/Reforma da sede da Banda de Música
Descri~ão:
Constru1r ou reformar a sede da ~anda de musical municipal
unidade de medida: Ri
Quant. LOH

Regjãq ,
Munlclplo

jO,OOO

Quanti dade por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

,: Quantidade

jO,OOO
jO,OOO,OO
110,000

Quant, L019

jl,OOO
j1.000
jl,OOO,OO
valor

110,000,00

Quant,

mo

~O,OOO
~O,OOO
40,000,00

Quant, LOLl

~I,OOO
~1,000
~I,OOO,OO

PPA L01~-LOL1 - Detalhamento
Toaos os programas

ceará
Governo Municipal oe Itai~aDa

página: Ol)

ÓRGÃO: 00 - Sec, Eaucação,cult,Desp,ciencia
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 00.01- Funao Municipal oe Ecucação

A~ão"",:
Descrição:

016) - Realização

Da conferencia Municipal Da Cultura
Manter a realização Da conferência municipal Da cultura

Uni aaDe De meai aa: Ri
Quant, LOH

Regjã~ ,
MunlCl plo

o

Quanti aace por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

Quant, L01~

O
0,00
UOO

,: QuantiaaDe

Quant,

UOO

mo
o

~,OOO
UOO,OO

O
0,00

Quant, LOll

o
O
0,00

~,OOO,OO

valor

Ação", ,,: Olll - Aquisição oe Faraamento para Banaa oe Música,
Descrição:
Adquirlr fardamento para a BanDa De Música Maestro Jose Falcão,
uniaaae oe meaiaa: Ri
Regjã~ ,
MunlCl plo

Quant, LOH

UOO
),000
UOO,OO

QuantiDaDe por ano",
valor por ano",,,,,,
Totais"""""

,: Quantiaaae

TOTAL DO PROGRAMA:

)0.000

valor L01~

11UOO,00

Quant. L01~

Quant. LOLO

10,000

1UOO

10,000
10,000,00
valor
valor LOB

m,ooo,OO

1),000
1UOO,00

Quant. LOLl
Lo.oOO
Lo.oOO
LO,OOO,OO

)0,000,00
valor mo
L4Q,000,00

valor LOLl

m,ooo,OO

Função: 1~ - Ciência e Tecnologia

Suofunção:

1/1 - Desenvolvimento

programa:

061j - Ensino

Cientifico

profissional,
colaoorar com a meta Nacional e oferecer matriculas na Eaucação profissional tecnica oe nivel méaio,
asseguranDo a qualiDade da oferta e da expansão neste segmento púolico,

A~ão", ,,:
Descrição:

OL1j - Ampliar/reformar

o CVT ao Municipio,
Ampliar e reformar o CVT do Muncipio,

unidade de medida: Ri

PPA L01~-LOL1 - Detalnamento
TOOOS os programas

Ceara
Governo Munlclpal oe Ital~a~a

ÓRGÃO: 06 - Sec, Eoucação,Cu1t,Desp,Clencla
e Tecnol
UNIDADE OR(AMENTÁRIA: 06,01 - Funao Munlclpal oe Eouca~ão
Regjãq ,
MunlCl plo

Quant. L01~

Quantl cace por ano",
valor por ano""""
Totals", ""'"

~O,OOO

10,000
10,000,00

~UOO
~O,OOO,OO

)~0.000

,: Quantioaoe

TOTAl DO PROGRAMA:

Quant. Lm

10.000

valor L01~

10,000,00

valor

Quant. LOLO

~O,OOO
~O,OOO
~O,OOO,OO

Quant, LOLl

100,000
100,000
100,000,00

)~O,OOO,OO

valor LOB

~O,OOO,OO

valor LOLO

~O,OOO,OO

valor LOLl

100,000,00

Suofun~ão: )1) - Dlfusão 00 Conneclmento Clentíflco e Tec
programa:

06B - Ensino

profissiona1.
Colaoorar com a meta Nacional e oferecer matriculas na Eouca~ão Profissional técnica oe nível méoio,
asseguranoo a ~ual10aoe oa oferta e oa expansão neste segmento puolico,

A~ão,:,!,:
Descrl~ao:

om - promo~ão

oe curso~ *nicos para o~ Dicentes 00 M~nj cípio,
Promover cursos tecnlCOS para os olcentes 00 Munclplo,

unioaoe oe meoioa: Rt
Regjãq ,
MunlclplO

Quant. LOH

),000

Quantloaoe por ano",
valor por ano""""
Totais"""""

UOO
UOO,OO
)0,000

,: Quantioaoe

Quant,

m~

lUDO

Quant,

mo

lUDO

10.000
10,000,00

1) ,000
1UOO,OO

Quant,

mI

LUDO
LO,OOO
LO,OOO,OO

)0,000,00

valor

A~ão,:,!,: om - Apoiar/incentivar as a~ões ao CVT,oq ~unicípio,
Descrlçao:
Incentlvar as açoes ao eVT do Munlclplo,
uniaade oe meoioa: Ri
Regjãq ,
Munlclplo

Quant, LOH

10,000

Quanti oaoe por ano" ,
valor por ano""""
Totais"""""
TOTAl DO PROGRAMA:

10,000
10,000,00

,: Quantidade

10,000

valor

m~

1UOO,OO

Quant,

m~

lUDO

valor LOB

LUOO,OO

mo

LUDO

lUDO
1UOO,OO
valor

Quant,

Quant,

m1

LUDO

LUDO
LO,OOO,OO

LUDO
LUOO,OO

mo

valor LDn

10,000,00
valor

)),000,00

~UOO,OO

Ceara
Governo Munici~al ae Itai~a~a
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ÓRGÃO: ~6- Sec, Eauca~ão,Cult,Des~,ciencia
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 06,01 - Funao Munici~al ae Eaucação

Fun~ão: II - Des~orto e Lazer

su~fun~ão:

~ll - Des~orto

Comunitario

programa: 0601 - Infraestrutura ~ara o Des~orto,
A ciaaae é um com~onente singular na rela~ão com seus ciaaaãos,Ora, a ciaaae é o ~alco p'ara o
exercício aa ciaaaania, aos aireitos e aeveres garantiaos ~ela (onstitui~ão, aentre eles, o aireito ao
aes~orto,É nos es~aços aa ciaaae e na viaa cotiâiana aas ~essoas que o aes~orto aesenvolve suas formas
e manifesta~ões, Alem aisso, o aes~orto ~roauz ~raticas sociais inegaveis, e ~ara que isso se realize,
é funaamental a existência oe equi~amentos aes~ortivos na ciaaae,É necessario que a ciaaae ofere~a urna
aiversiaaae ae equi~amentos aesp.ortivos, uma vez que esses equi~amentos devem p'ossi~ilitar maior
acessi~iliaaae aa ~o~ula~ão à ~ratica aes~ortiva, Para que isso se torne realiaaae, é im~ortante que o
~oaer ~ú~lico c~m~ra .seu ~a~el so~ial e ~o1ítico, ~lªnejanao, ,construinao e mantenao 9s equipamentos
levanao em conslaera~ao as necesslaaaes aa ~o~ula~ao, As lnfraestruturas aes~ortlvas aevem ser
pensaaas e ~lanejaaas no sentiao ae que se integrem a malna ur~ana, aevenao ser aistri~uíaas ae forma
narmoniosa, conslaeranao as carências em termos ae ti~ologia, ~em como ~ara atenaer às necessiaaaes
aos aiversos ti~os e níveis ae ~ratica aes~ortiva,
A~ão,:,!,:
Descrl~ao:

O~H -

Reforma/am~liação.ao Esta~io MUDiçí~al,
Reforma e am~11a~ao Estaalo Munlcl~al,

Uniaaae ae meaiaa: R~
Regj ãç ,
Mun1C1~lO

Quant, iOH

10,0~~

Quantiaaae ~or ano",
valor ~or ano""""
Totais""""",:
TOTAL DO PROGRAMA:

10,000
10,000,00

Quantiaaae

i60,000

valor iOH

10,000,00

Quant. i~19

60,~0~
60,000
60,000,00
valor
valor i019

60,000,00

Quant, LOLO

Quant, LOL1

lo.o~O

~O,OOO

10,000
10,000,00

~O,OOO
~O,OOO,OO

mo

valor lOLl

L6Q,000,00
valor

10,000,00

~O,OOO,OO

Programa: 0610 - Desenvolvimento ao Des~orto Comunitario e ae Renaimento,
A ciaaae é um componente singular na rela~ão com seus ciaaaãos,ora, a ciaaae é o ~alco p'ara o
exercício aa ciaaaania, aos aireitos e aeveres garantiaos ~ela (onstitui~ão, aentre eles, o aireito ao
aes~orto,É nos es~aços aa ciaaae e na viaa cotiâiana aas ~essoas que o aes~orto aesenvolve suas formas
e manifesta~ões, Alem aisso, o aes~orto ~roauz ~raticas sociais inegáveis, e ~ara que isso se realize,
é funaamental a existência oe equipamentos aesportivos na ciaaae,É necessario que a ciaaae ofereça urna
aiversiaaae ae equipamentos aesportivos, uma vez que esses equipamentos devem possibilitar maior
acessibilidade aa ~o~ulação à ~ratica des~ortiva, Para que isso se torne realiaade, é im~ortante que o

ceará
Governo Munlclpal ae Italçaoa

PPA
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págl na : Ol8

ÓRGÃO: Oó - Sec, eauca~ão,cult,Desp,clencla
e Tecnol
UNIDADe OR~AMENTÁRIA: 00.01- Funao Munlclpal ae Eaucação
poaer púollco c~mpra _seu papel soçlal e politlco, plgnejanao, ,construlnao e mantenao 9S equlpamentos
levanao em conslaeraçao as necesslaaaes aa popula~ao, AS lnfraestruturas aesportlvas aevem ser
pensaaas e planejaaas no sentlao ae que se lntegrem a mal~a uroana, aevenao ser alstrlouiaas oe forma
~armonlosa, consloeranao as car~nclas em termos ae tlpologla, oem como para atenaer ~s necesslaaaes
aos olversos tlpos e nivels oe prátlca aesportlva,
Ação, :'!': O~l) - Incentivar/Apoiar
Descrlçao:
IncentlvarjApolar

a Realizaçªo oe campeonatos/Torneios
a Real1zaçao oe campeonatosjTornelos

Esportivos no Municjpio,
Esportlvos no Munlclplo,

unlaaoe oe meoloa: Ri
Regj ãç ,
MunlCl plo

Quant,

Totals"""""

Quant,

BO, ~OO

,: Quantloaoe

m~

)~,~O~

LUOO
LUOUO

Quantloaoe por ano",
valor por ano""""

Ação,:,!,:
Descrlçao:

ms

LU~~

)0,000
JO,OOUO

Quant. Lm

)U~~

)),000
J),OOO,OO

Quant. LOLl

~~,O~~

~O,OOO
~UOO ,00

BQ,OOO,OO

valor

om - Manutenção

e reforma oo~ equlpamentos e~portlvos,
, , .
Manter e refomar os equlpamentos esportlvos no munlclplo,

unloaoe ae mealoa: R~

L018
LUOO

Regiãç ,
Munlclplo

Quant,

10U~0

,: Quantloaoe

Quant,

).000

LUOO
Lí,OOO,~~

Quantlaaoe por ano",
valor por ano""""
Totals", ""'"

Quant, LOB

mo

JUOO

).000
)'o~O, ~~

JUOO
)í,~~~,~~

Quant. LOLl

40,000

40,000

4~,~~~,~~

l~UO~,O~

valor

Ação"",: OLll - Cursos oe capacltação oe aroltros,
Descrlção:
Cursos oe capacltação oe aroltros,
Unloaoe oe meoloa: Ri
Regjãç ,
Munlclplo

Quant.

Quantl cace por ano",
valor por ano""""
Totals""""",:
Ação"",:

Quantlaaae

~L18 - Incentivar/implantar

L~18
UO~

1,000
1,000,00
10,000

Quant. LOB

Quant, Lm

lUOO

lUOO

10,000
10,000,00
valor

a capoira nas Escolas,

lUOO
11,000,00
10,00UO

Quant,

mI

LO,OOO
LO,OOO
LO,OOO,OO

PPA L01~-LOL1 - Detalnamento
TOOOS os pro~ramas

ceará
Governo Municipal oe Itaiçaoa

ÓRGÃO: Oó - Sec, Eoucação,cult,Desp,ciencia
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: Oó.01- Funao Municipal oe Eoucação
Descrlçao:

incentivar e implantar a prática oa capoeira nas escolas,

Uni oaoe oe meoi oa: Ri
Regjãq ,
MunlClplo

Quant. LOH

10.000

Totais, ... ,.... ,.: Quantioaoe

10.000

Quant. LOLO

1UOO

10.000
10.000,00

Quanti oaoe por ano ..,
valor por ano, ... ,...

Ação.:.!.:
Descrlçao:

Quant. L01~

1UOO
1).000,00
valor

Quant, LOLl

LO.OOO

L),000

LO,OOO
LO,OOO,OO

L),000
LUOO,OO

10.000,00

om - Manutenção

a~s,ativiaaaes e~portivas aq ~u~icípio,
Manter as atlvlaaaes esportlvas ao MunlclplO.

unioaoe oe meoiaa: Ri
Re~jãq ,
MunlClplo

Quant. LOH

jO,OOO
jO.OOO
50.000,00

Quanti oaoe por ano ..,
valor por ano ........
Totais ... ,... ,... : Quantiaaae
TOTAL DO PROGRAMA:

1)0.000

valor L01~

~UOO,OO

Quant. LOB

Quant.

j),OOO

)),000
5UOO, 00
va 1or

mo

~O.OOO
~O,OOO
~O.OOO,OO

Quant.

mI

~),000

~).OOO
~),000,00

1)0.000,00

valor LOB

B,OOO,OO

valor

mo

14),000,00

valor

mI

110,000,00

programa: 0011 - construção,Ampliação e Reforma oe unioaoes Esportivas.
O oesporto constitui uma oas granoes construções culturais aa numanioaoe, e seus valores estão
agregaoos à sua prática. Para ~ue isso se torne realioaoe, é importante ~ue o pooer púolico cum~ra seu
papel sqcial ~ político" planejanoo,a~oiªnoo, incentivanoo e promover as práticas esportivas levanao
em consloeraçao as necessloades oa populaçao.
Ação.:.!.: 0010 - construçªo oe Quaaras poljesportjvas no Munjcípjo,
Descrlçao:
Construçao oe Quaoras pol1esportlvas no Munlclplo.
Uni aaoe oe meai da: Ri
Re~jãq ,
MunlClplo
Quanti daae por ano ...
valor por ano ... " ..,

Quant. L018

100,000
100.000
100,000,00

Totais .... ,..,.. ,: Quantidade

100.000

Quant.

m~

110.000

mo

HUOO

110.000
110.000,00
valor

Quant.

Ho.oOO

m. 000,00
100,000,00

Quant, LOH

BO,OOO
BD.OOO
BD.OOO,OO

ceará
Governo Munici~al ae Itai~aoa
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ÓRGÃO: Ob - Sec, Eaucação,Cu1t,DesHiencia
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 00.01 - Funao Muni (i~a 1 De Eauca~ão

A~ão", ,,: OL1b - Im~lanta~ão ae taoelas ae BasKet ae Rua nas pra~as,
oescri~ão:
Implantar taoelas ae Basket oe ruas nas pra~as,
Uni aaae ae meai aa: R~
Regjã9 ,
Munlcl~lo

Quant. LOH

Quantiaaae ~or ano",
valor ~or ano""""
Totais""""",:

Quant, mo

Quant. LOB

1,000

10,000

11.000

Quant, LOLl
LO,OOO

1,000
1,000,00

10,000
10,000,00

11,000
11.000,00

LO,OOO
LO,OOO,OO

10,000

Quantiaaae

10,000,00

valor

A~ão"",: OLLO - constru~ão aa Areninna ao conjunto Paare Aoílio,
Descri~ão:
Construlr a Areninna ao Conjunto paare Aoílio,
uniDaDe De meDiDa: R~
Regjã9 ,
MunlCl ~lo

Quant. LOH
10,000

Quanti aaae ~or ano",
valor ~or ano""""
Totais,,, ""'"

10,000
10,000,00

,: QuantiaaDe

TOTAL DO PROGRAMA:

HQ,OOO

valor L018

m,ooo,OO

Quant. LOB

Quant, mo

Quant. LOLl

11.000

~O,OOO

81.000

11.000
11,000,00

80,000
~O,OOO,OO

81,000
81.000,00

HQ, 000,00

valor
valor LOB

m ,000,00

va lor mo

nuoo ,00

valor LOLl

m,ooo,OO

5uofun~ão: 81, - Lazer
programa: Ob11 - constru~ão,Am~lia~ão e Reforma ae uniaaaes Es~ortivas,
O aes~orto constitui uma aas granaes constru~ões culturais aa numaniaaae, e seus valores estão
agregaaos à sua ~rática, Para ~ue isso se torne realiaaae, é im~ortante ~ue o ~oaer ~úolico cum~ra seu
pa~el sQcial ~ ~olítico" ~laneianao,a~oiªnao, incentivanao e ~romover as ~ráticas es~ortivas levanao
em conslaera~ao as necesslaaaes âa ~o~u·la~ao,
A~ão", ,,: 0011 - Constru~ão De pista De 5KATE na Beira Rio,
Descri~ão:
Constru~ão ae pista ae 5KATE na Beira Rio,
uni aaae ae meai aa: R~
Regjã9 ,
MunlCl~lo

Quant, LOH
10.000

Quant. L019

~O,OOO

Quant. mo

90,000

Quant, LOLl

100,000

PPA L01~-LOL1 - Detalnamento
Toaos os ~ro~ramas

ceará
Governo Munici~al ae Itai~aoa

pá~ina : 0~1

ÓRGÃO: Oó - Sec, Eauca~ão,(ult,DeS~,(iencia
e Tecnol
UNIDADE OR(AMENTÁRIA: Oó,Ol- Funoo Munici~al ae Eauca~ão

10.000
10,000,00

Quantiaaae ~or ano",
valor ~or ano""""
Totais"""""

,: Quantiaaae

,40,000

valor L01~

TOTAL DO PROGRAMA:

10,000,00

~O,OOO
~O,OOO,OO

~0,000
~O,OOO,OO

100,000
100,000,00

mo

valor LOLl

HQ,OOO,OO

valor
valor LOB

valor

~O,OOO,OO

~O,OOO,OO

100,000,00

pro~rama: Oó1L - Desenvolvimento oe A~ões oe Lazer e Inte~ra~ão Social,
A cioaae e um com~onente singular na rela~ão com seus ciaaaãos,Ora, a cioaae é o ~alco ~ara o
exercício aa ciaaaania, aos aireitos e deveres garantidos ~ela constituição, dentre eles, o direito ao
des~orto,É nos es~a~os da cidade e na vida cotiBiana das ~essoas ~ue o des~orto desenvolve suas formas
e manifesta~ões, Alem aisso, o aes~orto ~roauz ~ráticas sociais ine~áveis, e ~ara ~ue isso se realize,
é fundamental a existência oe e~ui~amentos aes~ortivos na ciaade,É necessario ~ue a ciaade ofere~a uma
oiversioaae ae e~ui~amentos aes~ortivos, uma vez ~ue esses e~ui~amentos aevem ~ossioilitar maior
acessioiliaaae aa ~o~ula~ão à ~rática aes~ortiva, Para ~ue isso se torne realiaaae, é im~ortante ~ue o
poaer ~úolico c~m~ra .seu ~a~el so~ial e ~olítico, ~lªnejanao, ,construinao e mantenao QS e~ui~amentos
·Ievanao em conslaera~ao as necesslaaaes aa ~o~ula~ao, As lnfraestruturas aes~ortlvas aevem ser
pensaaas e ~lanejaaas no sentiao ae ~ue se inte~rem a malna uroana, aevenoo ser aistriouíaas oe forma
~armoniosa, conslaeranao as carências em termos de ti~olo~ia, oem como ~ara atender às necessidaaes
dos aiversos ti~os e níveis ae ~rática aes~ortiva,
A~ão,:,:,: 001~ - Fomentar a~~es ~ara a~ojar o Des~orto Amaaor na Sede e Djstrjto do Munjci~jo,
Descrl~ao:
Fomentar a~oes ~ars a~olar o Des~orto Amador na Seae e Dlstrlto ao Munlcl~lo,
uni oade de medi da: R~
Quant. LOH

Re~jãQ ,
MunlCl plo

,0,000
,0,000
,0,000,00

Quantiaaoe ~or ano",
valor ~or ano""""
Totais""""",:

Quantioaae

110,000

Quant. L01~

,1,000
,1,000
,1,000,00

mo

Quant, LOLl

40,000

41.000

40,000
40,000,00

4UOO
41,000,00

Quant,

110,000,00

valor

A~ão"",: 001~ - Desenvolvimento de A~õe5, Lazer e Integra~ão social oa popula~ão do Município,
Descrição:
Desenvolvimento ae A~ões, Laser e Inte~ra~ão Social oa po~ula~ao 00 Municí~io,
uni daoe oe meoi oa: R~
Re~j ãQ ,
MunlCl~lo
Quantioade ~or ano",
valor ~or ano",,,,,,

Quant, LOH

,0,000
JO,OOO
,0,000,00

,1.000

mo

Quant, LOLl

40,000

41,000

,UOO
,),000,00

40,000
40,000,00

41,000
41,000,00

Quant, L01~

Quant,

PPA lOl~-LOL1 - Detalnamento
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ceará
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ÓRGÃO: Oó - Sec, Eoucaçâo,cu1t,Desp,cienda
e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: Oó,Ol - Fun~o Municipal oe Eoucação
Totais""""",:

Quantioaoe

110,000

valor
valor LOB

TOTAL DO PROGRAMA:

10,000,00

TOTAL DA UNIDADE OR(AMENTÁRIA:

valor LOU

)')4l,000,OO

va lor L019
UOO,OOO,OO

valor mo
o,m,ooo,OO

valor LOLl

6,ô)Q,000,OO

PPA 101~-10i1 - Detalhamento
Tooos os ~rogramas

ceará
Governo Munici~al oe Itai~aoa

pági na :

0~5

ÓRGÃO: 01 - Sec, Assist social,TraO,JUv,e Em~reenoea
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01.O1- Funoo Munici~al oe Assistência social

Fun~ão: O~ - Assistência Social

Suofun~ão: 111 - planejamento e Or~amento
programa: 0101 - Assistência social.
O ~rograma oojetiva o~eracionalisar as oiretrizes oa política Nacional oe Assistência 50cial-PNAS,
p'rovendo ~roten~ão à vida, reduzindo danos, monitorando p'opula~ões em risco e prevenindo a inciaência
~e agravos à vloa em face oas situa~ões oe vulneraoilioa~e ~ue as familias enfrentam na trajetória oe
seu ciclo de viaa, ~or decorrencia de im~osições sociais1econômicas
politicas e de ofensa á dignidade
humana, viaoilizando, em todo munici~io de !TAI~ABA, a~oes de vigilância socioassistencial1 de oefesa
de djreitos e oa ~roten~ão social, por meio de a~ões socioassistenciais em forma de oeneficios,
servl~os, ~rogramas e ~roJetos,
A~ão,,, ,,: OO~~ - Am~liar os Quadros aos profissionais das politicas oa Assistência social,
Descri~ão:
Am~lia~ão 00 Quaoro oe profissionais oas políticas oa Assistência Social 00 Municí~io,
unioaoe de meoioa: R~
Quant, 10H

Regjã~ ,
Munlcl~lo

jO,OOO
jO,OOO,OO

Quanti oaoe por ano",
valor por ano""""
Totais,,,, """

Quant,

jO,OOO

,: Quantioaoe

TOTAL DO PROGRAMA:

m,ooo

valor 101~

jO,OOO,OO

suofun~ão: lLL - Aoministra~ão

iOB

Quant, mo

j1.000
JUOO
JUOO,OO
va 1or
valor 10B

jí,OOO,OO

Quant. mI

40,000

41.000

40,000
40,000,00

41.000
4),000,00

m,ooo,OO
Va lor mo

40,000,00

valor mI

41.000,00

Geral

programa: OLOO - proteção Social Básica,
A ~rote~ão social oásica tem como ooietivos ~revenir situa~ões oe risco ~or meio 00 oesenvolvimento oe
potencialioaoes e a~uisi~ões, e o tortalecimento oe vínculos familiares e comunitários, Destina-se à
popula~ão ~ue vive em sltua~ão oe vulneraoilidade social decorrente da pooreza, priva~ão (ausência de
reno~, precário QU Qul0 acesso aos s~rviços pÚQlicos1 oeQtre o~tros) ,el ou, ,fr~giliza~ão,oe vinculos
afetlvos - relaClOnalS e de pertenmento
soml (dlSCmlna~oes
ennas, etnras, de genero ou por
oeficiências, oentre outras), Prevê o oesenvolvimento oe servi~os, programas e projetos locais oe
acolnimento, convivência e socializa~ão de famílias e de individuos, conforme iaentifica~ão da
situa~ão de vulneraoilidade apresentada, Deverão incluir as pessoas com deficiência e ser organlzados

ceará
Governo Munici~al de Itai~aoa

PPA L01~-LOL1 - Detal~amento
Todos os ~ro~ramas

ÓRGÃO: O] - Sec, Assist Social,TraO,JUv,e Em~reended
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01,01 - Fundo Munici~al de Assistência Social
em rede, de modo a inseri-las nas diversas a~ões ofertadas, Os oenefícios, tanto de ~resta~ão
continuada como os eventuais, com~õem a ~rote~ão social oásica, dada a natureza de sua realização,
Ação,:,:,: OO~O - Desenvolvjmento
Descrlçao:
Desenvolvlmento

de AÇªO comunjt~rja no Munjcj~jo,
de A~ao Comunltarla no Munlcl~lo,

unidade de medida: R~
Re~jã9 ,
MunlClplo

Quant, L01~

,0,000

~O,OOO

10,000

LO,OOO
LO,OOO,OO

,0,000
,0,000,00

~O,OOO
~O,OOO,OO

10,000
10,000,00

Quantidade por ano",
valor ~or ano""""
Totais""""",:

Quantidade

TOTAL DO PROGRAMA:

mo

Quant, L01~
LO,OOO

140,000

valor LOU
lO,OOO,OO

Quant,

Quant, LOLl

HO,OOO,OO

valor
valor LOB

Va lor

,0,000,00

mo

40,000,00

valor lOLl

10,000,00

pro~rama: OlOI - Assistência Social,
O pro~rama oojetiva o~eracionalisar as diretrizes da política Nacional de Assistência Social-PNAS,
~rovendo proten~ão à vida, reduzindo danos, monitorando ~o~ula~ões em risco e ~revenindo a incidência
âe a~ravos à vlda em face das situa~ões de vulneraoilidaâe que as familias enfrentam na trajetória de
seu ciclo de vida, ~or decorrencia de im~osições sociais1econômicas
~olíticas e de ofensa á dignidade
~umana, viaoilizando, em todo municipio de !TAI~ABA, a~oes de vi~ijância socioassistencial/ de defesa
de djreitos e da ~roten~ão social, por meio de a~ões socioassistenciais em forma de oeneficios,
serY1~OS, pro~ramas e proJetos,
Ação, :':,: OO~L - Implanta~ªo do Processo de Terrjtorjaljza~ªo
Descrlçao:
Im~lantaçao do Processo de Terrltorlal1za~ao

no Munjcí~jo,
no Munlclplo,

unidade de medida: R~
Regjãq ,
MunlClplo

Quant, lOH

Quantidade por ano ..,
valor por ano""""
Totais""""",:
Ação"",:
Descrição:

Quantidade

OO~,- Amplia~ão

Quant,

m~

1,000

10,000

1,000
1.000,00

10,000
10,000,00

10,000

valor

Quant,

mo

mI

LUDO

11,000

lO,OOO
lO,OOO,OO

lUOO,OO
10,000,00

e modernização da secretaria Munici~al de Assistencia Social,
Am~lia~ão e moderni~ão da Secretaria Municipal de Assistencia Social,

unidade de medida: Ri

Quant,

11,000

PPA i01~-iOi1 - Detalnamento
Toaos os programas

ceará
Governo Munlclpal ae Italçaba

páglna :

O~,

ÓRGÃO: 01 - Sec, ASS1St Soclal,Trab,Juv,e Emp'reenoeo
UNIDADE OR\AMENTÁRIA: 01,01 - Funoo Munící~al oe Assístêncía Socíal
Quant. i01~

Regjãq ,
MunlClplo

Quant. i01~

iUOO
il,OOO,OO

Quantíaaae por ano",
valor por ano""""
Totals,,, ""'"

BD,OOO

,: Quantloaoe

TOTAL 00 PROGRAMA:

valor

lm

,0,000,00

Quant.

mo

Quant. lOH

,0,000

",000

~0,000

,0,000
,O,OOMO

",000
51,000,00

~O,OOO
~0,000,00

iUOO

BD,OOO,OO

va10 r
valor

iOB

mo

valor

~O,OOO,OO

,0,000,00

valor lOH

ÓO,OOO,OO

Subfunção: 1i~ - Formação oe Recursos Humanos
programa: OlO, - Asslstêncía Soclal,
O programa objetiva, op~racíonall~ar as oíretrjzes oa polítíCg Nacíon~l oe Asslstê~cía So~ía1-~NA~,
p'rovenoo protençao a vloa, reouzlnao oanos, monltoranao p'opulaçoes em rlSCO e prevenlnao a lncloencla
de agravos à Vlaa em face aas sítuações oe vulnerabllíoade ~ue as famílías enfrentam na trajetóría oe
seu cíclo oe vlaa, por oecorrencía oe ímposí~ões socíaísjeconômícas
polítícas e ae ofensa á aignlaaae
numana, víabílízanao, em toao municípío ae ITAI\ABA, açoes ae vígíjâncla socloassístenclall ae oefesa
ae ajreltos e aa protenção soclal, por melo ae ações socíoasslstencíaís em forma ae oenefíclos,
servlços, programas e proJetos,
Ação"",:
Descrlção:

OO~~ -

polítícas Munlcíp'als para Eaucação Permanente aos Trabalnaaor ao SUAS,
Desenvolvimento de po"lítícas Municipaís para Eaucação Permanente aos Trabalnaaores ae SUAS,

uni oaoe oe meol oa: R~
Regjãq ,
MunlCl plO

Quant. i01~

11,000

Quantíoaoe por ano",
valor por ano"",,,,
Totais""""",:
TOTAL DO PROGRAMA:

lUOO
11,000,00

QuantíDaoe

~O,OOO

valor lOl~

11,000,00

Quant. lOl~

Quant,

mo

Quant, lOH

lO,OOO

iUOO

,0,000

lO,OOO
lO,OOO,OO

lUOO
lUOO,OO

,0,000
,0,000,00

valor
valor iOl~

lO,OOO,OO

~0,000,00
valor

mo

ll,OOO,OO

valor iOH

,0,000,00

programa: OlOÓ - Geração De Emp'rego e RenDa,
~s polítlcas de trabalno, emprego e renDa fazem parte 00 processo oe Desenvolvímento socíalmente
Justo, economícamente víável e ambíentalmente sustentável, que oportuníze às pessoas e suas famíllas
vida digna pelo seu próprio traoalho,compete ao Gestor Munlcipal,aDotar estratégias para promover a

Ceara
Governo Munici~al ce Itai~aoa

PPA l~l~-l~ll - Detal~amento
Tocos os ~rogramas

pagi na : ~~ó

ÓRGÃO: ~1 - Seco Assist social,TraO,]Uvoe Em~reencec
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01001 - Funco Munici~al ce Assistência Social
gera~ão ce em~rego, articulanco um moce10 oe ~olítica ~úo1ica ~ue consioere incicativos im~ortantes,
como o cesenvolv1mento regionalo Para a aco~ão ~essas e ~e outras mecicas e imp-ortante a constru~ão ce
es~a~os ~artici~ativos - consultas e auciências ~úolicas, gru~os ce traoa1~o, fóruns intersecretarias,
consel~os - que ceoatam ~olíticas ativas ce em~rego, traoal~o e renca enquanto um conjunto ce
~rogramas, a~ões e mecicas ce natureza puolica ou em ~arceria com o setor ~rivado, organizanoo a~ões
~ue ~romovem o cesenvolvimento sustentável com cignicace ~ara tocoso
A~ãoo 0000: OlOl - Desenv ce ~oliticas municiRais ~ara ecuca~ão continuaca ~ara o servicor cO SUAS
Descrição:
Desenvolver ~oliticas ce e~ucaçao continuaca ao servicores co SUASo
uni cace ce mecica: R~
Regjã~ ,
MunlCl ~10

lOH
l~oO~~
lOoO~~
l~o~~~,~~

Quanto

Quanticace ~or anooo o
valor ~or ano""""
Totaiso oooooooooo: Quanticace
TOTAL DO PROGRAMA:

110o~~~

m8

valor
i~oOOO,OO

m~

Quanto lOl~

Quanto
)OoO~O

lUO~

Bo~O~
lloO~O,~~
va 1or

)~o~~~

)o.o~~,~~

Quant o iOLl
)loO~O
)U~O
)UO~,OO

l1~o~~~,OO

valor lOB
iUOO,OO

mo

valor
)00000,00

Suofunção: l4i - Assistência ao Portacor ce Deficiência
Programa:

om - prote~ão

Social Es~ecial Mecia Com~lexicaceo
são consicercos servi~os ce prote~ão Social Es~ecial ce Mecia Com~lexicace aqueles que oferecem
atencimento e acom~annamento às famílias e incivícuos com seus cireitos violacos, mas cUJos vínculos
familiares e comunitários
não foram rom~icoso Neste senti COI requerem maior estrutura~ão
tecnico-o~eracional e aten~ão es~ecializaca
e mais incivicual1zacal e/ou, ce acompan~amento
sistemático e monitoraooo O Centro ce Referência Es~ecializaco ce Assistencia Social - CREAS ceve se
constit~ir como ~ól0 ce referência, coorcenacor e articulacor ca proteção Social Especial ce Mecia
Comp 1ex] cace o

A~ãoooo 00: ~lló - Realizar cam~an~as ce sensioílíza~ão cas civersas cefícíenciaso
Descri~ão:
Realiz~r,camp'an~as ce carater continuaca ce sensioiliza~ão e orienta~ão cas civeras formas
ce ceflClenmo
Uni cace ce meci ca: R~
Regj ã~ o
Mun1 C1 ~lO
Quanti caoe por ano" o

Quant o iOH
l~o~~O
100000

Quanto 101~
lU~~
110000

mo

Quanto
iOo~~O
iOoOOO

Quant o iOLl
iU~O

iUOO

PPA lOl~-lOll - Detalnamento
TOOOS os ~rogramas

ceará
Governo Munici~al oe Itai~aoa

página : O~l

ÓRGÃO: 01 - Sec. Assist social,TraO,JUv.e Emp'reenoeo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01.01 - Funoo Munici~al oe Assistência social

10.000,00

valor ~or ano...
Totais

: Quantioaoe

10.000

TOTAL DO PROGRAMA:

1).000,00

lO.OOO,OO

l).OOO,OO

10.000,00

valor
valor l019

1).000,00

Suofun~ão: l4) - Assistência à Crian~a e ao Aoolescente
programa: OlO) - prote~ão Social Es~ecial Meoia com~lexioaoe.
são consioeroos serviços oe prote~ão Social Esp.ecial oe Meoia com~lexioaoe aqueles que oferecem
atenoimento e acomp'an~amento às familias e inoiviouos com seus oireitos violados, mas cUJos vinculos
familiares e comunitários
não foram rom~ioos. Neste sentido, requerem maior estrutura~ão
técnico-o~eracional e aten~ão es~ecializaoa
e mais inoividuallzaoa1 e/ou, de acompannamento
sistemático e monitoraoo. O Centro oe Referência Es~ecializaoo de Assistencia Social - CREAS deve se
constit~ir como ~ól0 oe referência, coordenaoor e articulador da prote~ão Social Es~ecial de Media
Com~ 1€Xl oaoe.
A~ão ..... :
Descri~ão:

oo~~- programa

de Erraoia~ão do Traoalno Infantil no Âmoito do Munici~io.
programa oe Erraoia~ão do Traoalno Infantil no Âmoito do Munici~io.

unioade oe medioa: R~
Quant. lOH

Regj ãQ ,
Munlcl~lo

lO.OOO
lO,OOO
lO.OOO,OO

Quantidade ~or ano",
valor ~or ano,.,.,,,,
Totais".""",,:

Quantidaoe

Quant. l019

lUOO

lUOO
ll,OOO,OO

Quant.

mo

Quant, lOH

)0,000

)).000

)0.000
)0,000,00

)).000,00

)UOO

110,000

A~ão ..,.,: 0100 - cam~anna de ~reven~ão e identifica~ão de ocorrência de traoalno infantil,
Descri~ão:
cam~anna oe fiscallza~ão a fim oe ldentificar ocorrência oe traoalno infantil no municipio.
Unidade de medida: R~
RegjãQ ,
MunlCl plO

Quant. lO18

Quanti oaoe por ano",
valor por ano." ,.".
Totais." ..,,.... : Quantidade
TOTAL DO PROGRAMA:

Quant. lO19

lO.OOO

lUOO

lO.OOO
lO,OOO,OO

lUOO
lUOO,OO

110,000

valor lO18

40,000,00

valor

Quant.

mo

)0.000
)0.000
)0,000,00

Quant. lOH

)UOO

)UOO
)).000,00

110,000,00

Va 1or lO19

)0.000,00

valor

mo

00.000,00

valor lOH

10,000,00

Ceara
Governo Munícípal ae Itaíça~a
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ÓRGÃO: 01 - Sec, Assist social,Tra~,Juv,e Empreenaea
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: ~/,~1 - Funao Munícípal ae Assístêncía socíal

Su~função:

l44 - Assístêncía

Comunítáría

programa: ~l~~
- proteção Sodal Basíca,
,
,
,
A prot~çãQ socíal ~ásic~ rem como o~ietívos prevenír sí!uações ae rl~CO por melO ~o,a~senvolvl~ento a~
potenclalloaoes,e aqulslçoes,_ e o fortaleçl~ento oe ylnculos famlllares e comunlt~rlo~, Destlna~se a
população que Vlve em sltuaçao oe vulnera~lllaaoe soclal aecorrente aa po~reza, prlvaçao (ausencla ae
renaa, precárío ou nulo acesso aos servíços pú~lícos, aentre outros) e, ou, fragílízação ae vínculos
afetívos - relacíonaís e ae pertencímento socíal (alscrímínações etarlas, étnícas, ae gênero ou por
aefícíêncías, aentre outras), Prevê o aesenvolvímento ae servíços, programas e projetos locaís ae
acol~ímento, convívêncía e socíalízação ae famílías e ae ínaívíauos, conforme íâentífícação aa
sítuação ae vulnera~ílíoaae apresentaaa, Deverão íncluír as pessoas com âefícíêncía e ser organlzaaos
em rede, ae mooo a ínserí-las nas oíversas ações ofertaaas, Os ~enefícíos, tanto ae prestação
contínuaoa como os eventuaís, compõem a proteção socíal ~ásíca, caoa a natureza oe sua realízação,
Ação", ,,: ~~~4 - servíços ae convívencía e fortalecímento ae vínculos conforme Típífícação
Descríção:
Complementar as ações aa famílía, e comuníaaae na protenção e aesenvolvímento ae críança
,aaolescentes, aaultos e íaosos no fortalecímento ae Vlnculos famílíares e sodaís;
assegurar espaços ae referêncías para o convivío grupal, comunítárío e socíal e o
aesenvolvímento ae relações ae afetívíaaae, solíaaríeoaae e respeíto mútuo; possí~ílítar a
amplíação ao uníverso lnformacíonal,artistíco
e cultural aos jovens oem como estímular o
aeseryvQlvím~n!o ~e potencíalíaaaes, ~a~ílíaaaes, talentos e propíciar sua fQrmação ciaaaã,
proplClar VlvenClas para o alcance ae autonomla e protagonlsmo soclal; Estlmular
partícípação na víaa púolíca ao terrítórío e aesenvolver competêncías para a compreensão
critíca aa realíaaae socíal e ao munao conte~orrâneo; possíoílítar o recon~ecímento ao
traoal~o e aa eaucação como aíreíto e ae cíaaaanía e aesenvolver con~ecímentos so~re o
munaoa~ traoal~~ e competêncías especjfícas oásícas; contríouír para ínserção, reínserção e
permanenCla ao Jovem no slstema eaucaclonal,
uníaaae ae meaíaa: R~
Quant, l~H

Regiãq ,
MunlClplo

L~,O~~

Quantíoaae por ano",
valor por ano""""
Totaís""""",:

Quantíaaae

L~,OOO
LO,OOO,OO

14U~O

Quant. l~19

,O,~~O

,0,000

,O,OOO,O~
valor

Quant,

Lm

4~,~00
40,000
40,000,00

Quant.

mI

)O,O~O
10,000

I~,OOO,~~

14~,~~~,~~

Ação"",: ~~91- Críar ae Equípe volante ao CRAS-Centro ae Referêncía aa Assístêncía Socíal,
Descríção:
o atenaímento, por meío ao estaoelecímento ae Equí~e volanterPoaerá ser realízaao às
f~milías resíâentes em terrítóríos ae oaíxa aenslaaae aemográríca, com espalnamento ou
alsp~rsão pOp'ul~cíonal, alcançanao ,assím populaçõ~s que, aínâg ,não estão inseríaas ryos
serv1ços, OOJetm-se ofertar servlços ~e proteçao ,soml, ~a~lCa, por melO ~e ~qulpe
aalclonal que lntegra um CRAS em funClonamento, cUJO terrltorlo apresente pecullarldaoes
taís como granoe extensão territorial, isolamento, áreas rurais e/ou oe oifícil acesso,
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ÓRGÃO: ~l - Sec, ASS1st SOC1al,Tra~,JUv,e Em~reenaea
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: ~1,~1 - Funao Mun1c1pal ae Ass1stênc1a Soc1al
PRINCIPAIS ATRIBUI~ÕES DA EQUIPE VOLANTE: ofertar o serv1ço ae proteção e Atena1mento
Integral à Famí11a - PAIF;Qf~rtar os ,serviços ae proteção Soc1al Bá~lca;Rea11zar ~usca
Ativa, em especlal ae famlllas em sltuaçao ae extrema po~reza;ApOlar a lnclusao e
atuallzação caaastral, no caaún1co, oas famíl1as que moram em áreas a1spersas, e tam~ém
poss1~111tar o acesso à renaa (BPC e Bolsa Famíl1a);Real1zar
encam1nnamentos (reae
soc1oass1stenc1al e setor1al)
uni oaae oe meo1oa: Ri

m~
o~,~~~
Quant1 aaae por ano" ,
I~,~~~
o~,~~~
valor por ano", "'"
40.0~~,~~
I~,~~~,~~
oo.o~~,
~~
Tota1s,,, ""'" ,: Quant1aaae
m,~~~ va 1or
m,~~~,~~
Quant. L~H

Regjã~ ,
Munlclplo

Ação,:,!,:
Descrlçao:

~1óO -

4~,~~~
4~,~~~

Quant. L~B

Quant,

lo.o~~

Construção, manutenção e a~pl1ação ao CRAS, "
Construlr, manter e ampllar 05 espaços flS1COS
atenalmento ao CRAS,

e moaern1zar

o equipamentos

Quant, LOLl

lU~~
IU~~
lo.o~~,
~~

para o

Un1aaae ae mea1aa: R~
Quant, L~H

Regiã~ ,
MunlClplo

I~,~~~
I~,~~~
I~,O~~,OO

Quanti oaae por ano",
valor por ano""""
Tota1s""""",:

LOO,OO~

Quant1aaae

TOTAL 00 PROGRAMA:

valor LOU

110,000,00

m~
o~,~~~

Quant.

l~,~~~

6~,~~~
60,000,00

m~

Quant,

l~,~~~
10,000,00

Quant,

iOLl

~~,OOO
~~,OOO
~O,OOO,OO

LOO,OOO,~~

valor
valor LOB

140,000,00

Va lor

mo

1lO,000,~0

iOLl

valor

iOO,OOO,OO

programa: Oi01 - Defesa civl1 e Atena1mento a Sltuações Emerg, e Calamitosas
Ações oe Defesa c1v1l e Atenoimento a Sltuações Emergencia1s e Calam1tosas,
Ação,:, ,,: 0094 - Implantação e Manutenção aa vig1lanc1a Soc1o Ass1stenc1al,
Descrlção:
I~plantar ações ae vlgilanc1a soc1oass1tenc1al,
realizanao
slstemas,

a1agnost1cos e al1mentação ae

un1aaae ae mea1oa: R~
Regjã~ ,
Munlclplo
Quantiaaae por ano",

Quant,

m~

lO,OOO
LO,~OO

Quant. lOl~

jO,OOO
jO,OOO

Quant,

mo

40,0~0
40,000

Quant. LOLl

10,000
10,000

PPA LOl~-LOLl
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ÓRGÃO: 01 - Sec, Assist social,TraO,JUv,e Em~reenoeo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01,01 - Funoo Munici~al ae Assistência Social
LO,OOO,OO

valor ~or ano" """
Totais,,,, """

,:

Quantioaae

TOTAL DO PROGRAMA:

jO,OOO,OO

140,000

valor

valor LOU
10,000,00

40,000,00
140,000,00

valor LOl~
jO,OOO,OO

mo

valor
40,000,00

valor LOLl
10,000,00

programa: OLOL - Benefícios Assistenciais,
O Sistema único oe Assistência Social (SUAS) inaugura uma forma inovaoora ae ~restar assistência
social e gar~nte oe forma,t~rritori~lizaa~ p'rogramªsl,projetos, servi~os e oenefícios à pop~lação q~e
oeles necesslte, Os oeneflclos asslstenclalS no amolto ao SUAS sao p-restaoos oe forma artlculaaa as
aemais garantias, o que significa um traoalno continuaao com as famílias atenoiaas, com vistas à
inserção nos servi~os e sURera~ão oas situa~ões ae vulneraoilioaoe, Os oenefícios assistenciais se
cara~terizam em auas ,mQaaliaaaes ,oirecionaaas à púolicos específicos, O Benefício ae presta~ão
Contlnuaaa e os Beneflclos EventualS,
A~ão", ,,: OOjL - Benefícios Eventuais
Descri~ão:
Os Benefícios eventuais compõem junto com o Benefício oe presta~ão Continuaoa o conjunto oe
oenefícios assistenciais no âmolto aa política ae Assistencia social, contuao sua
regulamenta~ão até o momento carente oe efetiviaaoe nos municí~ios orasileiros tem implicaao
em uma aiversiaaae ae formas e em muitos casos na sua ausencia em Doa p'arteao país, Os
oenfícios eventuais integram as garantias ao Sistema único oe Assistência Social - SUAS,
portanto,os se~s, oenetjcjários
tamoém são potenciais usuários aos servi~os
SOCloasslstenclalS ao munlClplO,
unioaoe oe meaioa: R~
Regjã~ ,
Munlclplo
Quantioaae ~or ano",
valor por ano""""
Totai s""",,,,,:
A~ão",,,:
Descri~ão:

mo

mI

Quant, LOl~
LI,OOO

Quant, LOB
jO,OOO

Quant,
j1.000

Quant,
40,000

L1,000
LI,OOO,OO

jO,OOO
jO,OOO,OO

j1.000
jl,OOO,OO

40,000
40,000,00

Quanti oaoe

BD,OOO

valor

om - Benefícios oe presta~ão Continuaaa-BPC

BD,OOO,OO

na Escola,
O programa ae Acompannamento e Monitoramento ao Acesso e permanência na Escola aas Pessoas
com Deficiência Beneficiárias ao Benefício oe presta~ão Continuaoa oa Assistência Social BPC/LOAS, com prioriaaoe para aquelas na faixa etária oe zero a oezoito anos, connecioo como
BPC na ESCOLA, Agora, além ae garanti r renaa mensa 1 a pessoas iaosas (a ~artlr ae 01 anos) e
pessoas com aeficiência(oe qualguer iaaoe), que comprovem não possuir meios oe prover a
p'rópria suosistência ou oe tê-la ~rovioa ~ela família, o Benefício ae presta~ão Continuaaa
(BPC) am~lia o acesso a políticas sociais com o BPC na Escola, O programa ~assa a ser
sinônimo oe eouca~ão ~ara oeneficiários com oeficiência oe até 1~anos oe iaaoe, Para
participar ao BPC na Escola, é necessário que o município faça aaesão ao programa e
constituam grupo gestor, local , com representantes oas áreas aa eoucação, saúae,
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TOOOS os programas

ceará
Governo Munícípal oe Itaíçaoa

págí na :

OH

ÓRGÃO: 01 - Sec, Assíst Socíal,TraO,JUv,e Em~reenoeo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01,01 - Funoo Munícípal oe Assístêncía socíal
assístêncía socíal e oíreítos ~umanos, Além oísso, é necessárío oesígnar equípes técníc~s
para aplícação oe um questíonárío afím oe íoentífícar as oarreíras oe acesso e permanêncla
na escola,
uníoaoe oe meoíoa: R~
Regjã~ ,
MunlClplo

Quant.

Quantíoaoe por ano",
valor por ano""""
Totaís""""",:

Quant. i01~

Quant,

mo

Quant,

ml

,0,000

,1.000

40,000

i1.000
iUOO,OO

,0,000
jO,OOO,OO

j),OOO
j),OOO,OO

40,000
40,000,00

BD,OOO

Quantíoaoe

TOTAL DO PROGRAMA:

m~

i1.000

BD, 000,00

valor

valor iOl~

valor iOB

)0,000,00

60,000,00

valor

mo

10,000,00

programa: OlO) - proteção Socíal Especlal Méoía Complexíoaoe,
São consíoeroos servíços oe proteção Socíal Esgecíal oe Méoía complexíoaoe aqueles que oferecem
atenoímento e acomp'annamento às famílías e ínoívíouos com seus oíreítos víolaoos, mas cUJOS vínculos
famílíares e comunítáríos
não foram rompíoos, Neste sentíoo, requerem maíor estruturação
técníco-operacíonal e atenção especíalízaoa
e maís ínoívíoual1zaoa1 e/ou, oe acompan~amento
sístemátíco e monítoraoo, O Centro oe Referêncía Especíalízaoo oe Assístencía Socíal - CREAS oeve se
constít~ír como pólo oe referêncía, cooroenaoor e artículaoor oa proteção socíal Especíal oe Mécía
complexloace,
Ação, :'!': Oii6 - Implantação e Manutenção ~a Equípe oe prQteção,socíal E~pecíal-PSE
Descrlçao:
Implantar e manter as equlpes de protençao soclal especlal - PSE,
uní cace ce meaí aa: R~
Regjã~ ,
MunlCl plO

Quant, iOH

Quant. i01~

i0.000

jo.oOO

iO,OOO
iO,OOO,OO

jo.oOO
jO,OOO,OO

Quantíaaae por ano",
valor por ano""""
Totaís,,, ""'"
TOTAL DO PROGRAMA:

,: Quantíaace

140.000

valor

m~

iO,OOO,OO

valor
valor i01~

j0.000,00

Quant, iOiO

Quant,

m1

40,000

)0,000

40,000
40.000,00

)0,000
)0,000,00

140.000,00
valor

mo

40,000,00

valor

m1

10,000,00

programa: OiOI - Assístêncía Socíal,
O programa oojetíva operacionalísar as díretrizes da política Nacíonal oe Assístêncía Socíal-PNAS,
provenoo protenção à vida, reouzinoo danos, monitoranoo populações em risco e prevenindo a incidência
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ÓRGÃO: 01 - Sec. Assist social,Tra~,Juv.e Em~reenoeo
UNIDADE OR(AMENTÁRIA: ~/.~1 - Funoo Municipal oe Assistência Social
oe agravos à vida em face das situa~ões de vulnera~ilidaoe ~ue as familias enfrentam na trajetória oe
seu ciclo de vida, por decorrencia de imposições sociaisjeconômicas
politicas e de ofensa á dignidade
numana, via~ilizando, em todo municipio oe !TAI(ABA, a~oes oe vigilância socioassistencial1 oe oefesa
de ojreitos e oa proten~ão social, por meio oe a~ões socioassistenciais em forma oe oeneficios,
servl~os, programas e proJetos.
A~ão.:.:.:
Descrl~ao:

oon - Amplja~ªo

dos programas Socjajs para as Comunjoades do Munjcjpjo.
Ampl1a~ao aos programas Soclals para as Comunldades ao Munlclplo.

unidaoe de meoida: R~
Regjã~ .
MunlCl plo

m~

mI

Quant. L~H

Quant. L~B

L~.OOO

10.000

40.000

)~.OOO

LO.OOO
10.0~O,OO

1UOO
10.000,00

40.~0~
40.000,00

)UOO
)~.OOO,~O

Quanti oaoe por ano ...
valor por ano ........
Totais ........... : Quantidade

140.000

Quant.

Quant.

140.0~O,OO

va 1 ar

A~ão ..... : 0091 - Implantar politicas de prevenção as Drogas.
Descri~ão:
Implantar politicas de preven~ão as orogas com palestras eoucativas so~re as pro~lemáticas
das drogas.
unioaoe oe meoioa: R~
Regj ã~ .
MunlClplo

Quant. LOH

Quant. 1m

10.000

lUOO

Quantidade por ano ...
valor por ano ........

LO.OOO
10.000,00

Totais ........... : Quantidaoe

110.000

Quant.

1).000
1).000,00

m~

Quant.

mI

10.000

1).000

]0.000
10.000,00

1).000
JUOO,OO

110.0~O,OO

valor

A~ão. :.:.: 01/1 - Aperf. mecanismos de Intersetoralioaoe da A.S com a oemais politicas Pú~licas.
Descrlçao:
Aperfei~oar jnstrumentos ~ue favore~am a intersetoralioaoe
a assistência social com as
oemals pol1tlcas.
unidaoe oe meoioa: R1
Regjã~ .
MunlClplo

Quant. 10H

10.000

Quanti oaoe por ano ...
valor por ano ........

10.00~
10.000,00

Totais ........... : Quantidade
A~ão ..... :

om - Aprimorar

~0.000

Quant. 1019

Quant.

1).000

lU~~

1U~~
1).000,00
valor

mo

1).000
1).000,00

~O.OOO,OO

a eficiencia aos fluxos ao sistema operacional ao CADUNICO.

Quant. LOLl

10.000
1U~0
10.000,00

PPA i01~-iOi1 - Detalnamento
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ÓRGÃO: 01 - Sec, Asslst soclal,Trao,Juv,e Em~reenoeo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01,01 - Funoo Munlclpal oe Asslstêncla soclal
Descrl~ao:

Aprlmorar a eflclencla 00 slstema oe opera~ão 00 CADUNICO,

unloaoe oe meoloa: R~
Regjã9 ,
MunlClplo

Quant, iOH
10,000

Quant, iOB
11,000

10,000
10,000,00

11,000
11,000,00

Quantloace por ano",
valor por ano""""
Totals""""",:
A~ão"",:

Descrl~ão:

Quantloaoe

~O,OOO

valor

mo

Quant,
i1.000

Quant, iOH

i1.000

JO,OOO
JO,OOO,OO

il,OOO,OO

JO,OOO

~O,OOO,OO

0111 - Crlar o Departamento oe promo~ão oe Eventos no SUAS
Crlar oepartamento para promo~ão oe eventos no am~lto 00 SUAS no munlclplo,

Unloaoe oe meoloa: R~
Regjã9 ,
MunlClplo

Quant, iOB
Jo.oOO

Quant,
40,000

Quant, iOLl
10,000

iO,OOO
iO,OOO,OO

Jo.oOO
JO,OOO,OO

40,000
40,000,00

10,000
10,000,00

Quantloaoe por ano",
valor por ano""""
Totals", ""'"
A~ão"",:

Descrl~ão:

mo

Quant, iOH
iO,OOO

,: Quantloaoe

140,000

valor

140,000,00

0111 - Real1zar oe Foruns,conferenclas e Auolenclas Pu~11cas 00 SUAS,
Real1zar conferenClas , foruns e auolenclas pu~11cas no SUAS,

unloaoe oe meoloa: R~
Regjã9 ,
MunlClplo

Quant, i019
JO,OOO

Quant,
40,000

Quant, iOH
10,000

iO,OOO
iO,OOO,OO

Jo.oOO
JO,OOO,OO

40,000
40,000,00

10,000
10,000,00

Quantloaoe por ano",
valor por ano""""
Totals""""",:

Quantloaoe

TOTAL DO PROGRAMA:

mo

Quant, i01~
iO,OOO

140,000

m~

valor
100,000,00

Suofun~ão: 4~1 - Haolta~ão Rural
programa: OiOI - Asslstêncla Soclal,

valor
valor i019
141,000,00

140,000,00

mo

Valor
iOO,OOO,OO

valor iOLl
W,OOO,OO

ceará
Governo Municipal oe Itaiça~a
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ÓRGÃO: ~l - Sec, ASS1St social,Tra~,Juv,e Em~reenoeo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: ~1,~1- Funoo Municipal oe Assistência social
O programa o~jetiva operacionalisar as oiretrizes oa politica Nacional oe Assistência social-PNAS,
Rrovenoo proten~ão à vioa, reouzinoo oanos, monitoranoo Ropulações em risco e preveninoo a incioência
oe agravos à Vloa em face oas situações oe vulnera~ilioaoe ~ue as familias enfrentam na trajetória oe
seu clcl0 oe vioa, por oeeorrencia oe imposi(ões sociais1econômieas
politicas e oe ofensa á oignioaoe
numana, via~ilizanoo, em tooo municipio oe !TAI~ABA, açoes oe vigijância socioassistencial/ oe Defesa
oe ojreitos e oa protenção social, por meio oe a~ões soeioassistenciais em forma oe oeneficios,
servues, programas e proJetos,
Ação", ,,:
Descrlção:

~1~1- constru~ão

oe unioaoes na~itacionais em parceria com instituições financeiras,
construção oe unioaoe na~itacionais em parcerias com instituições financeiras,

unioaoe oe meoida: R~
Quant,

Regjã~ ,
Mun1C1plo
Quanti oaoe por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:

Quant.

m~

o~,~~~

)~,~~~

OU~~

Quant,

m~

l~,~~~

valor

im

)~,~~~,~~

m~

valor

ó~,~~~,~~

Quant,

m~

valor

lU~~,~~

mI

~~,~~~

lU~~

o~,~~~,~~
lU~~,~~
ió~,~~~ va 1 or
io~,~~~,~~

)~,~~~,~~

Quantioade

TOTAL DO PROGRAMA:

m~

)~,~~~

~~,~~~

~~,~~~,~~

valor

mI

~u~~,~~

Função: 14 - Direlto oa cioaoania

su~função: i4j - Assistência à criança e ao Aooleseente
programa:

~m- Assistência

Social,
O programa o~jetiva operacionalisar as oiretrizes oa politica Nacional oe Asslstência social-PNAS,
Rrovenoo proten~ão à vioa, reouzinoo oanos, monitoranoo Ropulações em risco e preveninoo a inciDência
oe agravos à vloa em face Das situações oe vulnera~ilidaoe ~ue as familias enfrentam na trajetória oe
seu ciclo oe vida, por decorrencia oe imposi(ões sociais1econômicas
politicas e de ofensa á dignidade
numana, viaoilizando, em todo munieiplo oe !TAI~ABA, açoes de vigijância socioassistencial/ oe defesa
de ojreitos e oa protenção social, por meio oe a~ões socioassistenciais em forma de oeneficios,
servl~os, programas e proJetos,

Ação"",: ~1~)- construção e reforma de unidade de Atendimento oa politica da Assistência Social
Descri~ão:
constru~ão, reforma e reparos oe unioaoe oe atenoimento oa politica oa Assistência social,
unidade de medioa: Ri
Regjã9 ,
MunlClplo

Quant, iOH

)U~~

Quant.

iOB

ó~,~~~

Quant.

m~

lU~~

Quant, iOH
~~,~~~

ceará
Governo Municipal ~e Itaiça~a
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ÓRGÃO: 01 - Sec, Assist socialITra~IJUv,e Empreen~e~
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01,01 - Funoo Municipal oe Assistência Social

10,000
10,000100

Quantioa~e por ano",
valor por ano""""
Totais", ""'"
TOTAL DO PROGRAMA:

160,000

,: Quantioaoe
valor

m~

IUOOIOO

TOTAL DA UNIDADE OR~AMENTÁRIA:

valor

m~

101,000100

00,000
00,000100

~O,OOO
~0,000100

16O,000IOO

valor
valor

10,000
10,000100

lOB

valor

mo

valor

lOll

60,000100

10,000100

~0,000100

lOB

valor lOlO
m,ooolOO

1.100,000100

va lar

140,000100

valor lOll
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TO~oS os pro~ramas

ÓRGÃO: 01 - Sec, Assist socialITrao,Juv,e Empreen~e~
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: OUi - Fun~o Mun. nir. Crian~a e A~olescente

Fun~ão:

O~ - Assistência

Social

Su~fun~ão: Iii - A~ministra~ão Geral
programa: 0100 - Gestão_e Apoio A~ministrativo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VISANDO O MELHORIAS DO FUNCIONAMENTO
GOVERNAMENTAL,
A~ão", ,,: 0111 - Manuten~ão ~as Ativi~a~es A~ministrativa Do Fun~o M, ~a crian~a e A~olescente,
Descri~ão:
Manter as ativi~a~es ~o Funoo M, ~a crian~a e A~olescente,responsável pelo planejamento,
análise, cooroena~ão ~as a~ões ~estina~as a prote~ão ~a crian~a e a~olescente 00 municipio
~e ITAI~ABA,
uni~a~e ~e meoi~a: R~
Re~jã~ .
MunlClplo

Quant.

Quantioaoe por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:
TOTAL DO PROGRAMA:

m~

11.000

11.000
11,000,00

Quanti~a~e
valor

~0,000

m~

11,000,00

Quant. m~
iO,OOO
iO,OOO
iO,OOO,OO
valor
valor iOB
LO,OOO,OO

Quant.

mo

Quant.

il,OOO
il,OOO
il,OOO,OO

mI

jO,OOO
jO,OOO

,0,000,00

~O,OOO,OO

valor

mo

LI,OOO,OO

Valor

mI

,0,000,00

su~fun~ão: L4j - Assistência à criança e ao A~olescente
programa: OLOO - proteção Social Básica,
A prote~ão social ~ásica tem como o~ietivos p'revenir situações oe risco por meio ~o ~esenvolvimento ~e
potenciali~a~es e aquisições, e o tortalecimento ~e vinculos familiares e comunitários, Destina-se à
popula~ão que vive em sltua~ão oe vulneraoili~aoe social ~ecorrente ~a po~reza, priva~ão (ausência ~e
ren~~, precário QU ~ul0 acesso aos s~rviços púçllcos1 ~e~tre o~tros) ,e, ou, ,fr~gl1iza~ão,~e vinculos
afetlvos - relacl0nals e ~e pertenclmento soclal (olscrlmlna~oes etarlas, etnlcas, oe genero ou por
oeficiências, ~entre outras), Prevê o ~esenvolvimento ~e servi~os, programas e projetos locais ~e
acolnimento, convivência e socializa~ão ~e familias e ~e in~ivi~uos, conforme iôentificação ~a
situa~ão ~e vulnera~ili~a~e apresenta~a, Deverão incluir as pessoas com aeficiência e ser organlza~os
em reàe, ~e mo~o a inseri-las nas ~iversas ações oferta~as, Os oeneficios, tanto ~e prestação
continuada como 05 eventuais, compõem a prote~ão social básica, dada a natureza de sua realização,

A~ão"",:

0110 - Servi~o de convivência e Fortalecimento de vinculos as crina~as de O a 00 anos,

Ceara

PPA

i~l~-i~il - Detalnamento

Governo Munícípal oe Itaíça~a

TOOOS 05 programas

ÓRGÃO: O, - Sec. Assist Social,Trao,Juv,e Empreenaea
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: ~l.Ol - Funao Mun, Dir, criança e Aaolescente
Descrição:

complementar as ações aa família, e comuniaaae na protenção e aesenvolvimento ae criança e
aaolescentes e no fortalecimento ae vinculos familiares e sociais; assegurar espaços ae
referências para o convívio grupal, comunitário e social e o aesenvolvimento ae relaçoes ae
afetiviaaae, soliaarieaaae e respeito mútuo; possíoilítar
a ampliação ao universo
ínformacíonal,artístico e cultural aos jovens ~em como estímular o aesenvolvímento ae
potencíalíaaaes, na~íliaa~es, talentos, e propjcíar su~ formação çi~aaã! propíçiar yív~ncías
para o alcance oe autonomla e protagonlsmo soclal; Estlmular partlclRaçao na Vlaa puollca ao
territórío e aesenvolver competênclas para a compreensão crítica aa realiaaae social e ao
munao conteporrâneo; possioilitar o reconnecimento ao traoalno e aa eauca~ão como aireito e
ae ciaaaania e aesenvolver connecimentos soore o munaoao traoalno e competencias específicas
oásicas; contriDuir para inserção, reinserção e permanência ao jovem no sistema eaucacional,

Uni aaae ae meai aa: R1
Quant. l~H

Regjã~ ,
MunlClplo

l~,~~~
iO,~OO,O~

Quantiaaae por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:
Ação", ,,:
Descrição:

m~
mo
,~,~~~

Quant.

i~,~~~

Quantiaaae

1~~,~~~

Quant,

~~,~~~

,U~~
,O,OO~,~~

~~,~~~

~~,~OO,~~

Quant. lOil

IU~~
I~,~~~
I~,~O~,~~

l~O,~~~,~~

valor

~1,1- programa

primeira Infancia,
Forta]eçimento,aa fa~ília para cuiaaao, proteç~o,e eaucaç?o,aa~ criança~: acompannam~nto,no
aomlclllo e orlentaçao
a gestantes e famllla; ConVlvenCla Famlllas e Comunltarla:
Fortalecimento ae vlnculos Incentivo às Famílias Acolneaoras; e cuiaaaores estáveís Rara
críanças ae O a, anos em acolnimento ínstítucíonal;Atenção às mães Rrívaaas ae líoeraaoe e
am~íên(ía nas uniaaaes ae privação ae lioeraaae para acolnímento oe críanças na prímeíra
infânçi~; organízação e estlmul0 à criação ae espaços lúaicos ~ue propiciem o orincar e a
cmtlvlaaae,

uniaaae ae meaíaa: R~
Quant. lOH

Regiãq ,
MunlCl plO

lO,OOO

Quantíaaae por ano,,,
valor por ano"",,,,
Totais"""""
TOTAL DO PROGRAMA:

iO,O~O
i~,OOO,OO

,: Quantiaaae

HO,OOO

valor lO18

~O,OOO,OO

Quant. iOl~

,O,~OO

,0,000

,O,~~O,OO
valor

valor lOB

Quant.

mo

~O,OOO

~0,000

~~,OOO,OO

Quant. iOll

10,000

I~,OOO
IUO~,OO

1~0,000,00

óO,OOO,OO

valor mo
80,000,00

valor iOil
100,000,00

programa: Oi04 - Assistêncía a criança e Aaolescente
Melnoria nas conaiçoes ae viaa ae crianças e aaolescentes, especialmente a~uelas em situação e risco
social e vulneraollidade, além da inserção aos jovens no mercaao de traoalno,

PPA i01~-iOi1 - Detalnamento
TOOOS os programas

ceará
Governo Municipal oe Itaiçaba

página : 09~

ÓRGÃO: O, - Sec, Assist socialITrab,]uv,e Empreenoeo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: OUi - Funoo Mun, Di r, criança e Aoolescente

Ação"",: 01ó~ - Implantar o programa oe meoioas em Meio Aberto,
Descrição:
Implantar o programa oe meoioas em Meio aberto,
uni oaoe oe meoi oa: R~
Regi ãq ,
MunlCl plO

Quant. L018

iO,OOO

Totais""""",:

iO,OOO,OO

Quantioaoe

110,000

Quant,
JO,OOO

L),OOO

iO,OOO

Quantioaoe por ano",
valor por ano""""

mo

Quant. L019

i 1,000

JUOO

il,OOO,OO

,0,000,00

Quant. iDn
JI.OOO
J 1.000
JI,OOO,OO

110,000,00

valor

Ação"",: 01ó9 - cam~annas oe prevenção ao abuso sexual oe crianças e aoolescentes,
Descrição:
Rea izar campannas carater continuaoo oe prevenção oe crianças e aoolescentes,
uni oaoe oe meoi oa: Ri
Quant, iOH

Regjãq ,
MunlClplo

10,000

Quantioaoe por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:
TOTAL DO PROGRAMA:

TOTAL DA UNIDADE OR~AMENTÁRIA:

10,000
10,000,00

Quantioaoe

10,000

Quant, LOH

Quant,

11,000
11,000
11.000,00
valor

valor L01~
JO,OOO,OO

valor iOB

valor iOH
~I,OOO,OO

valor L019
lLQ,OOO,OO

40,000,00

mo

LO,OOO
LUOO
LO,OOO,OO

Quant, LOLl

L1.000
L1.000
L),OOO,OO

10,000,00
valor

mo

10,000,00

valor m1
ÓO,OOO,OO

mo

valor LOLl

valor

111,000,00

190,000,00

PPA i01~-iOi1 _ Detalnamento
Toaos os programas

Ceara
Governo Municipal ae Itai~aoa

pagi na :

O~~

ÓRGÃO: 01 _ Sec, Assist social,TraO,JUv,e Empreenaea
UNIDADE OR(AMENTÁRIA: 01,0) _ Funao Mun, ae Haoit, ae Interesse Social

Função: O~ _ Assistência Social

Suofunção: i44 _ Assistência comunitária
programa: 0100 _ Gestão_e Apoio Aaministrativo
PROMO(AO E FORTAlECIMENTO
DAS ATIVIDADES
GOVERNAMENTAl,

ADMINISTRATIVAS

VISANDO

O MElHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

A~ão"",: OilO _ Manutenção aas Ativiaaaes Aaministrativa Do Funao M, ae Haoitação e Int Social,
Descrição:
Manter as ativiaaaes
ao Funao M, ae Haoita(ão e Interesse $ocial,responsável
pelo
planejamento, análise, cooraenação
aas ações àestinacas a HABITA(ÃO ao município ae
ITAI(ABA,
uni aace ae meai aa: R~
Regjã~ ,
MunlCl plO

Quant, i01~

10,000

11,000

iO,OOO

10,000
10,000,00

11 ,000
11,000,00

iO,OOO
iO,OOO,DO

Quantiaaae por ano",
valor por ano""""
Totais""""",:
TOTAl DO PROGRAMA:

TOTAl DA UNIDADE OR(AMENTÁRIA:

mo

Quant, LOH

10,000

Quantiaaae

va 1or

valor i01~

valor iOB

10,000,00

11,000,00

im

valor iOl~

valor

10,000,00

11.000,00

Quant,

Quant, LOLl

L1.000
i1.000
il,OOO,OO

10,000,00
va lor

mo

iO,OOO,OO

Valor

mo

iO,OOO,OO

valor iOLl
L1,OOO,OO

Va lor iOLl
il,OOO,OO

PPA iOl~-iOil - Detalnamento
Todos os programas

ceará
Governo Municipal de Itai~aba

pág ina :

100

ÓRGÃO: 01 - Sec, Assist social,TraO,Juv,e Empreended
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01,04 - Sede Assist social,Trab,Juv,e Empreend

Fun~ão: O~ - Assistência Social

subfun~ão: 1LL - Administra~ão Geral
programa:

0100 -

Gestão.e Apoio Administrativo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO
DAS ATIVIDADES
GOVERNAMENTAL,

ADMINISTRATIVAS

VISANDO

O MELHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

A~ão"",: 011~ - Manutenção das Atividades Administrativa da Sec, de Assistencia Social,
Descrição:
Manter as atividades
da
Sec
da Assistencia
social, Trabalno,
Juventude e
Empreend9rismolres~onsáv~1,p~10
planejamento, analise, coordenação das ações destinadas a
Assltencla soclal ao munlClplO de ITAI~A8A,
unidade de medida: Ri
Regjã~ ,
MunlClplo

Quant.

L01~

JOO,OOO

Quanti dade por ano",
valor por ano", "'"
Totais,,,, """

JOO,OOO
JOO,OOO,OO

,: Quantidade

TOTAL DO PROGRAMA:

valor

UóO,OOO

m~

JOO,OOO,OO

Quant. L01~

no,ooo

Quant, mo

)LO,OOO

no,ooo
no,ooo,OO

m,ooo
)LO,OOO,OO

Quant. mI

m,ooo

m,ooo
m,ooo,OO

UóO,OOO,OO

va 1ar

valor iOB

no,ooo,OO

valor mo

)LO,OOO,OO

valor iOLl

m,ooo,OO

programa: OiO) - Assistência Social,
O programa oojetiva operacionalisar as diretrizes da politica Nacional de Assistência Social-PNAS,
~rovendo protenção à vida, reduzindo danos, monitorando ~opula~ões em risco e prevenindo a incidência
oe agravos à vlda em face das situa~ões de vulneraoilidaae que as familias enfrentam na trajetória de
seu ciclo de vida, por decorrencia de imposições sociais1econômicas
politicas e de ofensa a dignidade
numana, viabilizando, em todo municipio de !TAI~A8A, açoes de vigilância socioassistencial/ de defesa
de djreitos e da protenção social, por meio de ações socioassistenciais em forma de oeneficios,
servlços, programas e proJetos,
Ação, :'!':
Descrl~ao:

00~1 -

Aqui~i~ão de v~icul0 próprio para a secretaria,
Aqusl~ao de velcul0 proprlO para a Secretarla,

unidade de medida: Ri
Regj ãq ,
MunlCl plO

Quant. LOH

JO,OOO

Quant. L01~

J),OOO

Quant, mo

40,000

Quant. LOLl

4),000

PPA iOl~-iOil - Detalnamento

ceará

Governo Munici~al ~e Itai~a~a

To~os os ~ro~ramas

pá~ina : 101

ÓRGÃO: 01 - Sec. Assist social,Tra~,JUv.e Em~reen~e~
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01.O4 - Sede Assist Social,Tra~.Juv.e Em~reen~

JO.OOO
JO.OOO,OO

Quanti~a~e ~or ano...
valor ~or ano........
Totais

: Quanti~aoe

TOTAL DO PROGRAMA:

1)0.000

valor L01~

JO.OOO,OO

J).OOO
J).OOO,OO

40.000
40.000,00

4UOO
4).000,00

mo

valor iOLl

1)0.000,00

valor
valor iOB

valor

J).OOO,OO

40.000,00

4UOO,OO

su~fun~ão: L44 - Assistência comunitária
programa: OiO) - Assistência social.
O ~rograma o~jetiva o~eracionalisar as oiretrizes ~a politica Nacional ~e Assistência social-PNAS,
Rroven~o ~roten~ão à vi~a, re~uzin~o ~anos, monitoran~o Ro~ula~ões em risco e ~revenin~o a incioência
âe agravos à vl~a em face ~as situa~ões ~e vulnera~ili~aâe que as familias enfrentam na trajetória ~e
seu ciclo ~e vi~a, ~or ~ecorrencia oe im~osi~ões sociais1econômicas ~olíticas e ~e ofensa á ~igni~a~e
numana, via~ilizan~o, em to~o munici~io ~e ITAI~ABA, a~oes ~e vigilânCia socioassistencial1 ~e ~efesa
~e ~jreitos e ~a ~roten~ão social, ~or meio ~e a~ões socioassistenciais em forma ~e oeneficios,
serY1~OS, ~rogramas e ~roJetos.
A~ão ..... : 0114 - Im~lantar Ouvi~oria no SUAS.
Descri~ão:
Im~lantar a ouvi~oria no SUAS.
uni~a~e ~e me~i~a: R~
Regjãg ,
Munlcl~lo

Quant, iOH

),000
).000
UOO,OO

Quanti~a~e ~or ano",
valor ~or ano ....... ,
Totais ..... "",.: Quanti~a~e

4),000

Quant. L01~

Quant,

10.000
10,000
10,000,00
va1or

mo

1),000
1UOO
1UOO,OO

Quant. LOLl

1UOO
1UOO
1UOO,OO

4UOO,OO

A~ão. ,.,.: 011~ - ca~acita~ão Permanente ~o Conselnos ~e Direito e Conselno tutelar,
Descri~ão:
Ca~acitar ~e forma continua~a 05 conselnos ~e oireito e tam~ém o conselno tutelar,
uni~a~e ~e me~i~a: R~
Regjãg ,
Munlcl~lo
Quantida~e ~or ano ...
valor ~or ano.,." ,.,

LO.OOO

LUOO

JO,OOO

mo

Quant. iOLl

LO,OOO
LO,OOO,OO

LUOO
iUOO,OO

JO,OOO
JO,OOO,OO

JUOO
J),OOO,OO

Quant. L01~

Totais"", ..",,: Quanti~a~e

110.000

Quant. i01~

valor

110.000,00

Quant,

JUOO

ceará
Governo Munlclpal

PPA lOl~-lOll
- Detalnamento
Todos 05 programas

de Italçaba
ÓRGÃO: Oi
UNIDADE OR~AMENTÁRIA:

págl na : 10l

- Sec. ASS1St soclal,Trab,Juv.e
Empreended
Oi.04 - sec.de ASS1St Soclal,Trab.Juv.e Empreend

Ação ..... : OLL1 - Implantação da identidade visual dos Predios da Assistência social.
Descrlção:
Implantar a identldade visual dos prédios da assistencia social.
unidade de medida: R1
Quant, lOH

Regjãq .
MunlClplo
Quanti dade por ano",
valor por ano""""
Totals""""",:

Quant,

mo

Quant,

LOLl

10,000

11,000

Lo.oOO

1,000
1,000,00

10,000
10,000,00

11,000
11.000,00

Lo.oOO
LO,OOO,OO

10,000

Quantldade

TOTAL DO PROGRAMA:

Quant. lO19

1,000

Valor

L01~

,0,000,00

10,000,00

va 10 r

valor

L019

41,000,00

mo

valor

00,000,00

Função: 11 - Trabalno

subfunção:

programa:

,,4 - Fomento ao Trabalno
OLOO - Geração de EmRrego e Renda,
As políticas oe trabalno, emprego e renda fazem parte do processo de desenvolvimento
socialmente
justo, economicamente
viável e amblentalmente
sustentável, ~ue o~ortunize às pessoas e suas famílias
vida âigna pelo seu próprio trabalno,(ompete
ao Gestor Munlcipa·l,adotar estratégias para promover a
geração de emprego, articulando
um modelo de política Rública ~ue considere indicativos importantes,
como o desenvolvlmento
regional, Para a adoção oessas e oe outras medidas é imp.0rtante a construção de
espaços participativos
- consultas e audiências públicas, grupos de trabalno, fóruns intersecretarias,
conselnos - que debatam políticas
ativas de emprego, trabalno e renda enquanto um conjunto de
programas, ações e medl~as de nature?a públlca.ou.em parceria com o setor privaao, organizanao ações
que promovem o desenvolvlmento
sustentavel com dlgnldade para todos,

Ação, :'!':
Descrlçao:

0100 - Fomentar Açges para o Desenvolvjmento
Fomentar Açoes para o Desenvolvlmento

de Emprego e Renda no Munjclpjo,
de Emprego e Renda no Munlclplo,

unl dade de medi da: R1
Regjãq .
Munlclplo
Quanti dade por ano",
valor por ano""""

Quant. LOH

LO,OOO
LO, 000
Lo.oOO,OO

Quant. L019
L 1,000

LI,OOO
L ).000,00

Quant,

mo

Quant,

LOLl

,0.000

,1,000

,0.000
,0,000,00

,1,000
,1,000,00

PPA L01~-LOL1 - Detal~amento
Toaos os programas

ceará
Governo Munlclpal ae Italça~a

ÓRGÃO: 01 - Sec. ASS1St soclal,Tra~,Juv,e Empreenaeo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 01.O~ - Sede ASS1St soclal,Tra~,Juv,e Empreena
Totals"""""

110,000

,: Quantlaaae

va 1 or

110,000,00

Ação", ,,: 0101 - Crlar o Departamento para ~uscar parcerlas para o Desenv e Geração ae Tra~al~o,
Descrlção:
Crlação ae Departa~ento para Duscar parcerlas para o Desenvolvlmento e Geração ae TraDal~o e
Renaa para o Munlclpes,
unloaae oe meoloa: R~
Regjã~ ,
MunlClplo

Quant, LOU

Quant, L01~

iO,OOO

LI,OOO

50,000

51,000

iO,OOO
iO,OOO,OO

il,OOO
iUOO,OO

jO,OOO
50,000,00

jl,OOO
jl,OOO,OO

Quantl aaoe por ano",
valor por ano""""
Totals""""",:

110,000

Quantloaae

Quant, iOll

110,000,00

valor

Ação", ,,: 0105 - capacltação Proflsslonal e Desenvolvlmento
Descrlção:
Capacltação Proflsslonal e Desenvolvlmento

Quant, mo

ao Empreenaeaorlsmo
ao Empreenoeaorlsmo

no Munlciplo,
no Munlciplo,

unloaoe oe meal aa: R~
Regj ã~ ,
MunlClplo

Quant, i01~

Quant, i01~

11.000

Quant, mo

LO,OOO

LUDO

11.000
11,000,00

LO,OOO
iO,OOO,OO

Quantl aaoe por ano,,,
valor por ano""""
Totals,,, ""'"
TOTAL 00 PROGRAMA:

TOTAL DA UNIDADE OR~AMENTÁRIA:

,; Quantlaaae

~0,000

valor

LUDO
il,OOO,OO

Quant, mI

50,000
50,000
50,000,00

~0,000,00

valor L01~

valor LOB

11,000,00

10,000,00

~I,OOO,OO

100,000,00

valor LOB

valor LOLO

~óO,OOO,OO

va lar iOLl

101,000,00

I~1.000,00

valor Lm

m,ooo,OO

valor mo

valor iOll

PPA LOl~-LOLl - Detalnamento
TOOOS os programas

ceará
Governo Municipal oe Itaiçaoa

pági na : 10~

ÓRGÃO: O~ - Câmara Municipal oe Itaiçaoa
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 0~,01 - Câmara Municipal oe Itaiçaoa

Função: 01 - Legislativa

suofunção: Ojl - Ação Legislativa
programa: 0001 - Desenvolvimento Legislativo
propiciar o oesenvolvimento oas ativioaoes legislativas 00 Municlpio oe Itaiçaoa
Ação", ,,: OOLL - Manutenção oas Ativioaoes 00 Lesgislativo Municipal,
Descrição:
Manter as ações voltaoas para execução 00 pooer fiscalizatorio e Legislaoor 00 Legislativo
MunlClpal,
unioaoe oe meoioa: R~
Quant, LOH

Regiã~ ,
MunlClplo

liO,OOO
m,ooo,OO

Quantioaoe por ano ..,
valor por ano""""
Totais""""",:

Quant, LOl~

liO,OOO

Quantioaoe

Ação", ,,: OOLj - Reforma/Ampliação
Descrição:
Reforma/Ampliação

UoO,OOO

m,ooo

110,000

no,ooo
no, 000,00

100,000
100,000,00
valor

Quant, mo

Quant, mI

nuoo
m,ooo
m,ooo,OO

UOO,OOO,OO

oa seoe 00 Legislativo Municipal
oa Seoe 00 Legislativo Municipal,

Unioaoe oe meoioa: R~
Quant, LOl~

Regiã~ ,
MunlCl plO

jO,OOO
jO,OOO
jO,OOO,OO

Quantioaoe por ano ..,
valor por ano""""
Totais""""",:

Quantioaoe

TOTAL DO PROGRAMA:

HO,OOO

valor L01~

m,ooo,OO

suofunção: lL~ - Controle Interno
programa: 0001 - Desenvolvimento

Legislativo

Quant, L01~

~O,OOO
~O,OOO
~O,OOO,OO
valor

Quant, mo

Quant, LOLl

iO,OOO

00,000

iO,OOO
iO,OOO,OO

00,000
00,000,00

m,ooo,OO

valor LOB

~OO,OOO,OO

Va lor mo

m, 000 ,00

valor LOLl

~~O,OOO,OO

ceará
Governo Munlclpal ce Italça~a

PPA

iOl~·iOil .

Detalnamento
Tocos os programas

págl na : 10)

ÓRGÃO: O~ . Câmara Munlclpal ce Ital~a~a
UNIDADE OR~AMENTÁRIA: 0~,01 . câmara Munlclpal ce Italçaoa
proplclar o aesenvolvlmento
Ação", ,,:
Descrição:

OOil .

aas atlvlaaaes leglslativas ao Municiplo ce Itaiçaoa

Manter as Afões ao Controle Interno no Leglslatlvo Munlclpal,
Manter as a iViaaces voltas ao controle Interno ao Legislativo,

Unl caae ae mecl ca: R~

iOl~
IUOO

Regjãq ,
MunlClplo

Quant.

IUOO

Quantlcace por ano",
valor por ano""""
Totals,,, ""'"
TOTAL DO PROGRAMA:

10,000,00

BD,OOO

,: Quanticace
valor

iOl~

10,000,00

TOTAL DA UNIDADE OR~AMENTÁRIA:

valor iOH

m,ooo,OO

Quant,

iOl~

Quant,

mo

Quant,

iOll

11.000

00,000

01.000

11.000
11.000,00

00,000
00,000,00

01.000
01.000,00

BD,OOO,OO

valor
valor

iOB

11.000,00

iOl~
m,ooo,OO

valor

valor

mo

00,000,00

mo
~~O,OOO,OO

valor

valor

iOll

01.000,00

valor

iOll

~o1.000,00
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TO~OS os programas

valor l018
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Função: ~l- Le~islativa

suofunção: ~jl - Ação Legislativa
programa:

00~1- Desenvolvimento

Le~islativo
"
propiciar o aesenvolvimento aas ativiaaaes legislativas ao Municlpio ae Italçaoa

Ação,:",:
Descrlção:

~on- Manutenção

a~s Ativiaaaes ao Lesgisl~tivo Munici~~1. , "
,
Manter a~ açoes,vqltaaas para execuçao ao poaer flscal1zatorlo e Leglslaaor ao
Leglslatlvo Munlclpal,

Ação", ,,: ~~ij . Reforma/Ampliação
Descrição:
Reforma/Ampliação
Suofunção:

li4 - Controle

aa seae ao Legislativo Municipal
aa Seae ao Legislativo Municipal,

Interno

programa: ~~~1
- Desenvolvimento Legislativo
propiciar o aesenvolvimento aas ativiaaaes legislativas ao Município ae Itaiçaoa
Ação"",: ~~ií- Manter as A~ões ao Controle Interno no Legislativo Municipal,
Descrição:
Manter as ativiaaaes voltas ao Controle Interno ao Legislativo,
Função:

04 - Aaministração

Suofunção:

IiI -

planejamento e Orçamento

Programa:

~IO~.

Gestão.e Apoio Aaministrativo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO
DAS ATIVIDADES
GOVERNAMENTAL,

ADMINISTRATIVAS

VISANDO

O MELHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

Ação,:,!,: ~~~i
- Fomentar as aç~es para o planejamento e Orçamento ao Munjcipjo,
Descrlçao:
Fomentar as açoes para o planeJamento e Orçamento do Munlclplo,
Ação", ,,: ~~~j- Fomentar ativiaaaes para o Desenvolvimento
Descrição:
Fomentar atividaaes paes o Desenvolvimento
suofunção:
programa:

Iii·

Institucional,
Institucional,

Aaministração Geral

~100- Gestão.e

Apoio Aaministrativo
PROMOÇAO E FORTALECIMENTO
DAS ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

VISANDO

O MELHORIAS

00 FUNCIONAMENTO

ceará
Governo Mun1c1pal de Ita1ça~a

P~A i01~-iOi1_
_
PROGRAMAS E A~OES POR FUN~AO E SUBFUN~AO

pág1na : OOi

GOVERNAMENTAL,
Ação", ,,: 0004 _ Ampliação/Reforma
Descrição:
Ampliação/Reforma

do Centro Administrativo,
da Secretaria de Administração,

Ação, :'!': 000) _ coordenaçªo e Manutençªo dos servjços Admjnjstratjvos,
Descrlçao:
Coordenaçao e Manutençao dos Servlços Admlnlstratlvos,
Ação,:,!,: OOOé _ coordenaçªo da_Ações para Fortalecer 0,s~10 UNICEF, ,
Descrlçao:
coordenaçao Açoes para garantlr ao MunlClO o Selo unlcef,
Ação", ,,: 001/ _ Desenvolvimento da gestão de Recursos Humanos no Município
Descr1ção:
Desenvolver ações para me1noria da gestão de recursos numanos no município,
Ação" ",: OO~~ _ Implantar a Casa do C1dadão ,
Descrição:
Implantaçªo de uma, ~a~a do Cidadão para Expedição de Documentos Diversos para
a populaçao do Munlclplo,
Ação"",: 01)~ _ Realizar de Concurso Pú~lico
Descrição:
Realizar concurso pú~lico para atender as demandas do município
Ação", ,,: 01)~ _ Adquirir veiculos
Descrição:
Adq~irir veículos para atender as necessidades das funções Adm1nistrativas
munlCl plo

do

Ação", ,,: 0100 _ Manutenção das At1v1dades do Ga~lnete do Prefe1to
Descr1ção:
Manter as ativ1dades do Ga~inete do prefe1to, responsável pelo planejamento,
anál1se, coordenação das ações do Ga~lnte do Prefe1to do mun1clpio de
ITAI~ABA,
Ação", ,,: 0161 _ Criar a Ouvidoria do Município
Descr1ção:
Cr1ar a Ouvidor1a do mun1cíp1o para melnor atend1mento da população,
Ação", ,,: Oi)l _ Manutenção das At1v1dades Adm1nistrat1va Da Sec, Administração,F1nanças e planej
Descr1ção:
Manter as at1vidades
da Sec
de Admin1stração
, Finanças
e
plan~jamento,respon~ável pelo pla~ejamento, ?n~11se, coordenªção ,das, ~ções
destl~a~as ao planeJamento,Execuçao
Orçamentarla e Arrecadaçao Trl~utarla do
munlClplO de ITAI~ABA,
programa: i001 _ Encargos Socia1s
Contrl~u1r para o Reg1me de Prev1dênc1a soc1al e Formação do Patr1môn1o do serv1dor pú~11co
Ação", ,,: 001~ _ Manutenção dos Encargos Sociais decorrente so~re a Folna de Pagamento dos Serv1d
Descr1ção:
Manutenção d~s ~ncargos sQcjajs decorrentes so~re a folna ae pagamento dos
servlaores pU~11COS ao munlClplO,
programa: iOO) _ Outros Encargos Especjais
Outros Encargos EspeClals,
Ação", ,,: 0001 _ Manutenção de encargos especia1s de responsa~ilidade do municíg1o,
Descr1ção:
Manutenção aos Encargos Espec1a1s de Responsa~i1idade do Município,
Subfunção: ll) _ Administração

Financeira

Programa: 0100 _ Gestão e Apoio Adm1nistrat1vo

P~A L01~-LOi1_
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ceará
Governo Municipal de Itai~a~a
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ADMINISTRATIVAS

VISANDO

O MELHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

Ação ..... : OOO~ - Qualificar a Gestão Financeira do Município.
,
Descrição:
Desenvqlyimento de ªçõe~ ~ue qtimizem!ap'rjmqrem a gestão dos recursos publicos
e ~ual1flcar a gestao flnancelra do munlClplO.
programa: iOOi - Senten~as JUdiciais
Quita~ao de precatórios judiciais e despesas de exercícios anteriores
Ação.:,!,: 0001 - Quitação_de precatqrios judiciais e despesas de,e~~r~ícios,anteriores,
Descrl~ao:
Manuten~ao e Cumprlmento
das senten~as JUdlClarlasl lnerentes as A~ões
Trabal~lstas e mandatos Judiciais contra o Município,
Su~função: 1i4 - Controle Interno
programa: 0100 - Gestão_e Apoio Administrativo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO
DAS ATIVIDADES
GOVERNAMENTAL.

ADMINISTRATIVAS

VISANDO

O MELHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

Ação.:,!,: 0009 - Fomentar as Açges de controlei junto ao servj~o py~lico Municipal,
Descrl~ao:
Fomentar as Açoes de Controlei Junto ao servlço Publ1co Munlclpal.
Ação ..,..: 0010 - Manuten~ão da Atividades do Controle Interno,
Descrição:
Manter as atividades
do Controle Internolresponsável
pelo planejamentol
anális~1 ,cqordenação das a~ões destinadas ao controle das a~ões governamentais
00 munlClplO de ITAI\ABA,
Ação ..,.,: 0011 - Implantar Sistemas Informátizaoas na Gestão Municipal
Descri~ão:
Implanta~ão de sistema~ ,oe _informática de controle de esto~uel patrimôniol
folna de pagamento e 11cltaçao.
Su~fun~ão: li) - Normaliza~ão e Fiscaliza~ão
programa: 0100 - Gestão_e Apoio Administrativo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO
DAS ATIVIDADES
GOVERNAMENTAL,

ADMINISTRATIVAS

VISANDO

A~ão, ,.,.: 001L - Normatização e Fiscalização 00 Desenvolvimento
Descrição:
Normatização e Fiscaliza~ão do Desenvolvimento

O MELHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

Institucional
Institucional.

Su~função: 1L6 - Tecnologia da Informa~ão
programa: 0100 - Gestão_e Apoio Administrativo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO
DAS ATIVIDADES
GOVERNAMENTAL,
Ação,.",:

ADMINISTRATIVAS

001) - Divu~ar as Ações Públicas do Município,

VISANDO

O MELHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

Ceara
Governo Municipal ae Itaiça~a

Descrição:
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Divulgar as Ações Pú~licas ao Município.

su~função: 11~- Formação ae Recursos Humanos
programa: 0100 _ Gestão_e Apoio ADministrativo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VISANDO O MELHORIAS DO FUNCIONAMENTO
GOVERNAMENTAL.
Ação ..... : 0014 - Capacitar ae forma Continuaaa a Equipe ao SETOR PESSOAL ao Município.

Descrição:

capacitação/formação aa equipe ae setor pessoal ao município.

Subfunção: 1J1 - Comunicação Social
programa: 0100 - Gestão_e Apoio Aaministrativo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VISANDO O MELHORIAS DO FUNCIONAMENTO
GOVERNAMENTAL.
Ação.:.!.: 0011 - Fomentar Aççes ae Transparênçia na Ges!ão Mu~içipal.
Descrlçao:
Fomentar açoes ae tranparencla na Gestao Munlclpal
Ação ..... : 0016 - Ampliar/Reformar os Sistemas De Telecomunicações

Descrição:

Ampliar e melnorar o Sistemas ae telecomunicações.

Su~função: ~4j- serviço aa Díviaa Interna
programa: lOOO - principal e Encargos Da Dívioa
Quitar as oívioas funoaaas oecorrentes oe parcelamentos ae oe~itos oe gestões anteriores.
Ação ..... : OOlO _ Manutenção OOS serviços oa Dívioa Funaaoa Interna 00 Município

Descrição:

Função:

O~- Assistência

Quitar as oívioas funoaaas oecorrentes ae parcelamento oe oe~itos oe gestões
anterlores.

Social

Su~função: IiI - planejamento e Orçamento
programa: OlOI - Assistência Social.
O programa objetiva operacionalisar as oiretrizes Da politica Nacional oe Assistência Social-PNAS,
Rrovenoo protenção à viaa, reauzinoo oanos, monitoranao Ropulações em risco e preveninoo a inciaência
oe agravos à Vlaa em face aas situações oe vulnera~iliaaâe que as familias enfrentam na trajetória oe
seu ciclo oe vioa, por oecorrencia ae imposi~ões sociais!econômicas políticas e oe ofensa a oignioaoe
numana, via~ilizanoo, em tODO municipio De lTAI~A8A, açoes oe vigilância socioassistenciall ae Defesa
De Direitos e aa protenção social, por meio ae ações socioassistenciais em forma ae oeneficios,

ceará
Governo Munici~al oe Itai~aoa
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servi~os, ~rogramas e ~rojetos,
A~ão",,,: OO~~ - Am~liar os Quaoros aos profis~io~ais,oas políti~a~ oa Assist~ncia ~ocial:
Descri~ão:
Am~1iq~~0 ao Quaoro oe Proflsslonals oas Pol1tlcas oa Asslstencla soclal ao
Munlcl~lo,
suofun~ão: Iii - Aoministra~ão Geral
programa: 0100 - Gestão_e Apoio Aoministrativo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VISANDO O MELHORIAS DO FUNCIONAMENTO
GOVERNAMENTAL,
Ação"",: 0111 - Manutenção oas Ativioaoes Aoministrativa Do Funoo M, oa criança e Aaolescente,
Descri~ão:
Manter as ativioaoes ao Funoo M, aa (rian~a e Aaolescente,res~onsável pelo
~lanel'amento, anális~, ,cQoroenação oas a~ões oestinaoas a proteçao da criança
e aao escente ao munlCl~lO de ITAI~ABA,
Ação", ,,: 011~ - Manutenção oas Ativioades Aoministrativa da Sec, oe Assistencia Social,
Descrição:
Manter as ativioaoes da Sec oa Assistencia social, Traoalno, Juventuae e
Empr~enoorismo,r~spon~ável p'el0planeja~eQto, análise, cooroena~ão oas ações
oestlnaoas a Assltencla soclal ao munlclplo ~e ITAI~ABA,
Programa: OiOO - Proteção Social Básica,
A ~roteção social oásiea tem como oojetivos p'revenir situações oe risco ~or meio ao desenvolvimento oe
potencialiaaaes e a~uisições, e o tortalecimento ae vínculos familiares e comunitários, Destina-se à
po~ulação ~ue vive em sltuação oe vulneraoilidaae social aecorrente aa ~ooreza, ~rivação (ausência ae
reno~, precário QU Qul0 acesso aos s~rviços pú~licos, oeQtre o~tros) ,e, ou, ,fr~gilização,oe vínculos
afetlvos - relaclonals e oe pertenclmento soclal (olscrlmlnaçoes etarlas, etnlcas, oe genero ou por
aeficiências, aentre outras), Prevê o oesenvolvimento oe serviços, programas e ~rojetos locais oe
acolnimento, convivência e socialização oe famílias e oe inoivíouos, conforme iaentifica~ão oa
situação ae vulnera~iliaaoe apresentaaa, Deverão incluir as pessoas com oeficiência e ser organlzaoos
em reàe, oe moao a inseri-las nas diversas a~ões ofertaoas, Os oenefícios, tanto de presta~ão
continuaoa como os eventuais, compõem a prote~ão social ~ásica, oada a natureza ae sua realiza~ão,
Ação,:,!,: OO~O - Desenvolvjmento oe AÇªO Comunjt~rja no Munjcj~io,
Descrlçao:
Desenvolvlmento oe Açao Comunltarla no Munlcl~lo,
programa: OiOI - Assistência Social,
O programa oojetiva operacionalisar as oiretrizes oa política Nacional oe Assistência Social-PNAS,
Rrovenoo protenção à vioa, reouzinoo oanos, monitoranoo Ropula~ões em risco e preveninoo a incioência
~e agravos à vloa em face oas situações oe vulneraoilioa~e que as familias enfrentam na trajetória oe
seu ciclo oe viaa, ~or oecorrencia oe imposições sociais1econômicas políticas e oe ofensa á oigniaaae
numana, via~ilizanoo, em toao munici~io oe ITAI~ABA, açoes ae vigijância soeioassistencial1 oe aefesa
oe ojreitos e oa proten~ão social, por meio oe ações socioassistenciais em forma oe oeneficios,
serVlços, ~rogramas e proJetos,
Ação, :'!': 00~1 - A~ui~i~ão ae v~íeul0 pró~rio ~ara a secretaria,
Descrlçao:
Aqusl~ao oe velcul0 ~ro~rlO ~ara a Secretarla,
Ação,:,!,: 008i - rmplantaçªo ao Processo oe Territoria1izaçª0 no Munie1pio,
Descrlçao:
rmp1anta~ao ao Processo de Terrltorla11za~ao no Munlcl~lo,

ceará
Governo Municipal ae Itaiçaoa
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OOó

OO~j - Ampliação e moaernização aa Secretaria MuniciDal ae Assistencia sQcial,
Ampliação e moaernição aa Secretaria Municipal ae Assistencia soclal,

Suofunção: lL~ - Formação ae Recursos Humanos
programa: OLO) - Assistência Social,
,
,
O programa oojetiva operacionalisar as airetrizes aa politica Nacional ae Assistencia soclal-PNAS,
~rovenao protenção à viaa, reauzinao aanos, monitoranao ~opulações em risco e preveninao a inciaência
oe agravos à vlaa em face aas situações ae vulneraoiliaaoe que as familias enfrentam na trajetória ae
seu ciclo ae viaa, por aecorrencia ae imposições sociais1econômicas
politicas e ae ofensa á aigniaaae
numana, viaoilizanao, em toao municipio ae ITAI~ABA, açoes ae vigijância socioassistencial1 ae aefesa
ae ajreitos e aa protenção social, por meio ae ações socioassistenciais em forma ae oeneficios,
serVlços, programas e proJetos,
Ação"",: OO~~ - politicas Municip.ais para Eaucação Permanente aos Traoalnaaor ao SUAS,
Descrição:
Desenvolvimento oe politicas Municipais
para Eaucação Permanente
Traoalnaaores ae SUAS,

aos

programa: OLOÓ - Geração ae Em~rego e Renaa,
As politicas oe traoalno, emprego e renaa fazem parte ao processo ae aesenvolvimento socialmente
justo, economicamente viável e amoientalmente sustentável, que oportunize às pessoas e suas familias
viaa âigna pelo seu próprio traoalno,compete ao Gestor Munlcipal,aaotar estratégias para promover a
geração ae emprego, articulanao um moael0 ae p'olitica p,úolica que consiaere inaicativos importantes,
como o aesenvolvlmento regional, Para a aaoção oessas e oe outras meaiaas é imp.0rtante a construção ae
espaços participativos - consultas e auaiências púolicas, grupos ae traoalno, fóruns intersecretarias,
conselnos - que aeoatam politicas ativas oe emprego, traoalno e renoa enquanto um conjunto oe
programas, ações e meoi~as oe nature?a púolica,ou,em parceria com o setor privaao, organizanào ações
que promovem o oesenvolvlmento sustentavel com olgnloaoe para tooos,
Ação"",:

Descrição:

OlOL - Desenv oe politicas munici~ais Qara eoucação continuaoa para o servioor 00 SUAS
Desenvolver politicas oe eoucaçao continuaoa ao servioores ao SUAS,

suofunção: L~L - Assistência ao portaoor oe Deficiência
programa: OLOj - Proteção Social Especial Méaia Complexiaaoe,
São consioeraos servi~os oe proteção Social Esp,ecial ae Méoia complexiaaae aqueles que oferecem
atenaimento e acomp.annamento às familias e inaiviauos com seus aireitos violaaos, mas cUJos vinculos
familiares e comunitários
não foram rompiaos, Neste sentioo, requerem maior estruturação
técnico-operacional e atenção especializada
e mais individual1zadal e/ou, de acompannamento
sistemático e monitoraao, O Centro oe Referência Especializaao oe Assistencia Social - CREAS oeve se
constit~ir como pólo oe referência, cooraenaaor e articulaoor oa proteção Social Especial oe Média
Complexldaoe,
Ação,,, ,,: Olló - Realizar campannas oe sensioilização oas oiversas oeficiencias,
Descrição:
Realizar campannas de carater continuaaa ae sensioilização e orientação aas
oiveras formas oe deficiencia,
Suofunção: L~j - Assistência à Criança e ao Adolescente
programa: OLOO - Proteção Social Básica,

ceará
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A proteção social ~ásica tem como o~ietivos prevenir situações ae risco por meio ao aesenvolvimento ae
potencialiaaaes e a~uisições, e o fortalecimento ae vínculos familiares e comunitários. Destina-se à
população ~ue vive em sltuação ae vulnera~iliaaae social aecorrente aa po~reza, privação (ausência ae
rend~, precário qu ~ulo acesso aos s~rvi~os pÚQlicos, de~tre o~tros) ,e, ou, ,fr~~ilização,de vínculos
afetlvos - relaclonals e ae pertenclmento soclal (alscrlmlnaçoes etarlas, etnlcas, ae ~enero ou por
aeficiências, aentre outras). Prevê o aesenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de
acolnimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme iâentificação da
situa(ão de vulnera~iliaade apresentaaa. Deverão incluir as pessoas com âeficiência e ser or~anlzados
em rede, de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas. Os ~enefícios, tanto ae prestação
continuaaa como os eventuais, compõem a proteção social ~ásica, dada a natureza ae sua realização.
Ação ..... : 0110 - serviço de convivência e Fortalecimento de vinculos as crinaças de O a 00 anos.
Descrição:
Complementar as ações aa família, e comuniaade na ~rotenção e aesenvolvimento
de criança e adolescentes e no fortalecimento ~e vinculos familiares e
sociaisi asse~urar espaços de referências para o convívio grupal~ comunitário
e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, sOliaarieaaae e
respeito mútuo; possi~ilitar a ampliação ao universo informaclonal,artístico e
cultural aos jovens ~em como estimular o aesenvolvimento ae potencialiaaaes,
na~ilidaaes, talentos e prqpiciar sua .formaçãq ciaaa~, propiciar yivê~cias
p~ra o,al~ance de a~t9n9mla e p'rotagonlsmo soclal; E~tlmular partlclpaçao ~a
vlaa pu~llca ao terrltorlo e ~esenvolver competenclas para a compreensao
crítica aa realiaaae social e ao munao conteporrâneo; possi~i·litar o
reconnecimento ao tra~alno e aa eauca(ão como aireito e ae ciaaaania e
aesenvolver connecimentos so~re o munaodo tra~alno e competências esp,ecíficas
~~sicas; contri~uir para inserção, reinserção e permanência ao jovem no
slstema eaucaclonal.
Ação ..... : 0111 - programa primeira Infancia.
Descrição:
Fortalecimento aa família. para c~idaao! proteção e eaucaçãq aas cria~ça~:
acompannamento no aomlclllo e orlentaçao a gestantes e famllla; ConVlvenCla
Famílias e Comunitária: Fortalecimento ae Vlnculos Incentivo às Famílias
Acolnedoras; e cuiaaaores estáveis Rara crianças ae O a , anos em acolnimento
institucional;Atenção às mães priva~as de lióerdaae e am~iência nas unidaaes
ae privação ae lióeraaae para acolnimento ae crianças na primeira infância;
Or~a~iz~ç?o e estímulo à criação ae espaços lúaicos ~ue propiciem o ~rincar e
a crlatlvlaaae.
programa: OLa' - proteção social Especial Méaia Complexiaaae.
são consiaeraos serviços ae proteção Social Especial de Média Complexiaaae aqueles ~ue oferecem
ate~aimento e acomp'a~n~mento _às famílias e i~divíauos com seus aireitos violaaos, m~s cUJos vínculos
famlllares e comunltarlOS
nao foram romplaos. Neste sentlao, requerem malor estruturação
técnico-operacional e atenção especializaaa
e mais inaiviauallzaaa1 e/ou, ae acompannamento
siste~ático e monitoraao. O Centro ae Referência Especializaao ae Assistencia Social - CREAS aeve se
constlt~lr como pólo ae referência, cooraenaaor e articulaaor aa proteção Social Especial ae Méaia
complexlaaae.
Ação ..... :
Descrição:

OO~~- programa

ae Erraaiação ao Tra~alno Infantil no Âm~ito ao Município.
Programa ae Erraaiação ao Tra~alno Infantil no Âm~ito ao Município.

Ação ..... : 0100 - campanna de Qrevenção e iaentificação de ocorrência de tra~alno infantil.
Descrição:
campan~a,a~ tiscallzação a fim ae iaentificar ocorrência ae tra~alno infantil
no munlClplO.
programa: Oi04 - Assistência a criança e Aaolescente
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Melhoria nas condi~ões de vida de crianças e adolescentes, especialmente a~uelas em situação e risco
social e vulneraoilidade, além da inserção dos jovens no mercado de traoalho.
Ação." ..: ~168 - Implantar o programa de medidas em Meio Aoerto.
Descrição:
Implantar o programa de medidas em Meio aoerto.
Ação ..... : ~16~ - campanhas de prevenção ao aouso sexual de crianças e adolescentes.
Descrição:
Rea·lizar campanhas carater continuado de prevenção de crianças e adolescentes.
suofunção:

l44 - Assistência

comunitária

programa: ~1~~ - Gestão_e Apoio Administrativo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO
DAS ATIVIDADES
GOVERNAMENTAL.
Ação ..... :
Descrição:

programa:

ADMINISTRATIVAS

VISANDO

O MELHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

~ll~ - Manutenção

das Atividades Administrativa Do Fundo M. de Haoitação e Int Social.
Manter as atividades do Fundo M. de Haoitação e Interesse Social,responsável
pel~ p'l~nejamento, análise, coordenação das ações destinadas a HABITA~ÃO do
munlClplO oe ITAI~ABA.

~m- prote~ão

Social Básica.
A proteção social oásica tem como ooietivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de
potencialidades e a~uisições, e o tortalecimento de vinculos familiares e comunitários. Destina-se à
população ~ue vive em sltuação de vulneraoilidade social decorrente da pooreza, privação (ausência de
renda, precário ou nulo acesso aos servi~os puolicos, dentre outros) el ou, fragilização de vinculos
afetivos - relacionais e de pertencimento social (dlscriminações etárlas, étnicas, de gênero ou por
deficiências, dentre outras). Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de
acolhimento, convivência e socialização de familias e de individuOS, conforme iâentificação da
situação de vulneraoilidade apresentada. Deverão incluir as pessoas com âeficiência e ser organlzados
em rede, de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas. Os oeneficios, tanto de prestação
continuada como os eventuais, compõem a proteção social oásica, dada a natureza de sua realização.

Ação ..... : ~~84 - Serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos conforme Tipifica~ão
Descrição:
Complementar as ações da familia, e comunidade na Rrotenção e desenvolvimento
de criança ,adolescentes, adultos e idosos no Fortalecimento de vinculos
familiares e sociais; assegurar espaços de referências para o convi vi o grupal,
comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade,
solidariedade e respeito mutuo; possioilitar
a ampliação do universo
informacional,artistico e cultural dos jovens oem como estimular o
desenvolvimento
de potencialidades, haoiliaades, talentos e propiciar sua
formação cidadã, propiciar vivências
para o alcance de autonomia e
protagonismo social; Estimular participação na vida puolica do território e
aesenvolver com~etências para a compreensão critica da realidade social e do
mundo conteporraneo; possioilitar o reconhecimento do traoalho e da educação
como aireito e de ciaaaania e aesenvolver conhecimentos soore o munaoao
tr~oalho_e competên~ia~
especificas. oásicas; ~ontriouir para inserção,
relnserçao e permanenCla ao Jovem no slstema educacl0nal.
Ação ..... : ~~~I
- Criar ae E~uipe volante ao CRAS-Centro ae Referência aa Assistência Social.
Descrição:
O atendimento~ por meio do estaoelecimento de Equipe volante,poderá ser
realizado às ramílias residentes em territórios
de oaixa densidade
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oemográfica, com,es~aln~mento _ou ,ois~~rsão ~o~ulacjonal, qlc~n~anoo assim
~o~ula~oes ~ue alnoa nao estao lnserloas nos servl~os, oOJetlva-se ofertar
serviços oe Rrot~~ão social ~ásica, ,~~r,meio oe equi~e aojclQnal que jntegra
um CRAS em funclonamento, cUJO terrltorlO a~resente ~ecullarloaoes tals como
granoe extensão territorial, lsolamento, áreas rurais e/ou o~ oifícil ace~so,
PRINCIPAIS ATRIBUI~OES DA EQUIPE VOLANTE: ofertar o Servl~o oe prote~ao e
Atenoimento Integral à Família - PAIF;ofertar os servi~os oe prote~ão social
Básica;Realizar Busca Ativa, em es~eclal oe famílias em situa~ão àe extrema
~o~reza;A~oiar a inclusão e atualização caoastral, no cao~nicol oas famílias
que moram em áreas ois~ersas, e tamóem ~ossioilitar o acesso a renoa (BPC e
Bolsa Família);Realizar encaminnamentos (reoe socioassistencial e setorial)
A~ão,:,:,: 0100 - constru~ão, manuten~ão e ~m~lia~ão 00 CRAS, , ,
'
,
Descrl~ao:
Construlr, m~nter e am~llar os es~a~os flS1COS e mooernlzar o equl~amentos
~ara o atenolmento 00 CRAS,
programa: OlOl - Defesa civil e Atenoimento a Situa~ões Emerg, e Calamitosas
A~ões oe Defesa civil e Atenoimento a situa~ões Emergenciais e Calamitosas,
Ação", ,,: 00~4 - Im~lantação e Manutenção oa vigilancia socio Assistencial,
Descrição:
Implantar.ações ~e vlgilancia socioassitencial,
realizanoo
al1mentaçao oe slstemas,

oiagnosticos

e

programa: OLOL - Benefícios Assistenciais,
O Sistema único oe Assistência social (SUAS) inaugura uma forma inovaoora oe prestar assistência
social e gar~nte oe forma,t~rritori~lizao~ programªsl ,proietos, serviços e oenefícios à pop~la~ão q~e
oeles necesslte, Os ~eneflclos asslstenclalS no amolto ~o SUAS sao Rrestaoos oe forma artlculaoa as
oemais garantias, o que significa um tra~alno continuaoo com as famílias atenoioas, com vistas à
inserção nos servi~os e sUReração oas situa~ões oe vulnera~ilioaoe, Os oenefícios assistenciais se
caraçterizam em ouas ,mQaalioaoes ,oirecionaoas à puolicos específicos, O Benefício oe prestação
Contlnuaoa e os Beneflclos EventualS,
Ação",,,: 005L - Benefícios Eventuais
Descrição:
Os Benefícios eventuais com~õem junto com o Benefício oe presta~ão Continuaoa
o conjunto oe ~enefícios assistenciais no âm~ito oa Política oe Assistência
social, contuoo sua regulamentação ate o momento carente oe efetivioaoe nos
municí~ios orasileiros tem im~11caoo em uma oiversioaoe oe formas e em muitos
casos na sua ausência em ~oa Rarte 00 país, Os oenfícios eventuais integram as
garantias 00 Sistema ~nico oe Assistência Social - SUAS, portanto os seus
óenefiçi~rjos tamoem são potenciais usuários OOS servi~os socioassistenciais
00 munlClplO,
A~ão", ,,: 010/ - Benefícios oe prestação Continuaoa-BPc na Escola,
Descrição:
O programa oe AcomRannamento e Monitoramento 00 Acesso e permanência na Escola
oas Pessoas com Deficiência Beneficiárias 00 Benefício oe prestação Continuaoa
oa Assistência Social - BPC/LOAS, com priorioaoe para aquelas na faixa etária
oe zero a oezoito anos, connecioo como BPC na ESCOLA, AgOraj alem oe garantir
renoa mensal a pessoas ioosas (a partir oe 01 anos e pessoas com
oeficiência(oe gualquer ioaoe), gue comprovem não ~ossuir meios oe prover a
pr~pria su~sistencia ou oe tê-Ia provioa pela família, o Benefício oe
prestação Continuaaa (BPC) am~lia o acesso a ~olíticas sociais com o BPC na
Escola, O Programa passa a ser sinônimo oe eoucação para ~eneficiários com
aeficiência oe ate l~ anos oe ioaae, Para partlcipar 00 BPC na Escola, e
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necessario que o município faça aoesão ao pro~rama e constituam ~rupo ~estor,
local, com representantes aas áreas aa eauca~ão, saúae, assistência social e
direitos ~umanos, Al~m oisso, ~ necessario desi~nar equipes t~cnicas para
aplica~ão,oe um questionário afim oe ioentificar as oarreiras oe acesso e
permanenC1a na escola,
pro~rama: OLO) - proteção Social Especial Média complexidade,
são considerdos serviços de proteção social Esp,ecial de Média complexidade aqueles que oferecem
atendimento e acomgannamento as famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cUJos vínculos
familiares e comunitários
não foram rompidos, Neste sentido, requerem maior estrutura~ão
t~cnico-operacional e atenção especializada
e mais individual1zadal e/ou, de acompan~amento
sistemático e monitorado, O Centro de Refer~ncia Especializado de Assistencia Social - CREAS deve se
constit~ir como pólo de referência, coordenador e articulador da proteção Social Especial de M~dia
Complex1dade,
Ação, :'!': OLL~ - Implantação e Manutenção ~a Equipe de pr~teção,social E~pecial-PSE
Descr1çao:
Implantar e manter as equ1pes de protençao soc1al espec1al - PSE,
programa: OLOI - Assist~ncia Social,
O programa oojetiva operacionalisar as diretrizes da Política Nacional de Assist~ncia social-PNAS,
~rovendo protenção à vida, reduzindo danos, monitorando ~opulações em risco e prevenindo a incidência
oe agravos à v1da em face das situações de vulneraoilidaoe que as familias enfrentam na trajetoria de
seu ciclo de vida, por decorrencia de impositões sociaislecon~micas
políticas e de ofensa a di~nidade
~umana, viaoilizando, em todo municipio de !TAI~ABA, açoes de vi~ijância socioassistencial1 de defesa
de djreitos e da protenção social, por meio de ações socioassistenciais em forma de oeneficios,
serV1ços, programas e proJetos,
Ação, :'!': OO~L - Ampljaçªo dos pro~ramas socjajs para as comunjdades do Munjcjpjo,
Descr1çao:
Ampl1açao dos pro~ramas SOC1a1S para as comun1dades 00 Mun1c1p1o,
Ação", ,,: OO~) - Implantar Políticas de prevenção as Drogas,
Descrição:
Implantgr,politicas de prevenção as dro~as com palestras eoucativas soore as
proolemat1cas das drogas,
Ação",,,: 011L - Aperf, mecanismos de Intersetoralioade da A,S com a demais Politicas púolicas,
Descrição:
Aperfeiçoar instru.entos,q~e
favoreçam a intersetoralidade
a assistência
soc1al com as dema1s pol1t1cas,
Ação,,,,,: 011) - Aprimorar a eficiencia dos fluxos do sistema o~eracional do CADUNICO,
Descrição:
Aprimorar a eficiencia do sistema de operação 00 CADUNICO,
Ação",,,: 011~ - Implantar ouvidoria no SUAS,
Descrição:
Implantar a ouvidoria no SUAS,
Ação",,,: 0111 - Criar o Departamento de promoção de Eventos no SUAS
Descrição:
Criar departamento para promoção de eventos no amoito do SUAS no municipio,
Ação", ,,: 011] - Realizar de Foruns,conferencias e Audiencias puolicas do SUAS,
Descrição:
Realizar conferenc1as , foruns e audiencias puolicas no SUAS,
Ação",,,: 011~ - capacitação Permanente do Conselnos de Direito e Conselno tutelar,
Descrição:
capacitar de forma continuada os conselnos de direito e tamoém o conselno
tutelar,
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om - Im~lanta~ão

aa iaentiaaae visual aos préaios aa Assistência Social.
Im~lantar a iaentiaaae visual aos ~réaios aa assistencia social,

Suofun~ão: 481 - Haoita~ão Rural·
programa: OiOI - Assistência Social,
O programa oojetiva operacionalisar as airetrizes aa política Nacional ae Assistência social-PNAS,
Rrovenao proten~ão à viaa, reauzinao aanos, monitorando Ropula~ões em risco e ~revenindo a inciaência
oe agravos à vlaa em face aas situa~ões de vulneraoiliaaoe ~ue as familias enfrentam na trajetória ae
seu ciclo de viaa, por aecorrencia ae im~osi~ões sociais1econômicas ~olíticas e ae ofensa á aigniaaae
~umana, viaoilizanao, em toao municipio ae ITAI~ABA, a~oes ae vigilância socioassistencial, ae aefesa
ae ajreitos e aa ~roten~ão social, ~or meio ae a~ões socioassistenciais em forma ae Deneficios,
serVl~OS, ~rogramas e ~roJetos,
A~ão"",: 010, - constru~ão ae uniaaaes naoitacionais em parceria com instjtuj~ões financeiras,
Descri~ão:
(onstru~ão ae uniaaae naoitacionais em ~arcerias com institui~ões financeiras,
Fun~ão: 10 - Saúae

suofun~ão: Iii - Aaministração Geral
programa: 0100 - Gestão.e A~oio Aaministrativo
PROMO~AO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VISANDO O MELHORIAS DO FUNCIONAMENTO
GOVERNAMENTAL,
A~ão"",: 0108 - Manuten~ão aas Ativiaaaes Aaministrativa Da Sec, ae Saúae,
Descri~ão:
Manter as ativiaaaes aa Sec, aa saúae,res~onsável ~el0 ~laneiamento, análise,
cooraena~ão aas a~ões aestinaaas a saúoe ao municí~io ae ITAIÇABA,
5uofun~ão: J01 - Aten~ão Básica
programa: 0400 - Aten~ão Básica,
A Aten~ão Básica é um conjunto ae a~õesl ae caráter inaiviaual e coletivo, situaaas no ~rimeiro nível
ae aten~ão aos sist~m?s ~e saúae, vo taaas, ~ara a ~r~mo~ão ~a, s?úoe, a preve~~ao ae ?gravos,
tratamento e a reaoll1ta~ao en~uanto estrategla aas a~oes munlcl~als oe sauae e conceolca como
oraenaaora ao sist~ma ,loco reglonal, integranao os aiferentes ~ontos ~ue com~õe e aefininao um novo
moaelo ae aten~ao a sauae,
A~ão,,,,,: 00i4 - Ex~anair o atendimento Méaico e oaontológico nas comuniaades,
Descri~ão:
Desenvolver a~õe~ ~ ,servi~os ~úoljcos ae saúde, ~ara atenaimento primário a
~opula~ao ao munlCl~lO,
Ação,,,,,: OOLÓ - Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica do Município
Descri~ão:
Mel~oria nos diversos indicaaores de avalia~ão aa saúde,
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Ação", ,,: 00i8 - construçãojAmRliação ae uniaaaes Básicas ae saúae - USB no Município,
Descrição:
Melnoria nos âiversos inaicaaores ae avaliação aa saúae,
Ação, ",,: OOi~ - Aparelnamento aas uniaaae Básicas ae Saúae ao Município,
Descrição:
Aparelnamento aas uBs-uniaaaes Básicas ae saúae ao Município,
Ação,,,,,: OOJO - A~uisição ae veículos para e~uipes ae PSF-programa saúae aa Família ao Município
Descrição:
Aquisjç~o ae veículos para equipes ao PSF-programa Saúae aa Família ao
MunlCl plo,
Ação"",: 018J - Apliar a oferta ae especialiaaaes Méaicas
Descrição:
Ampliar a oferta ae especialiaaaes Méaicas,
Ação", ,,: 0181 - construção,reforma e ampliação aa Secretaria Municipal ae Saúae,
Descrição:
Construlr Reformar e ampliar a Seae aa secretaria ae saúae,
programa: 0~01 - Recursos Humanos em Saúae púolica
Recursos Humanos em Saúae Púolica,
Ação"",:
Descrição:

oon - Eaucação

Permanente aos Profissionais e Servioores Púolicos aa Saúae,
CapacltarjHumanizar os profissionais e serviaores púolicos para atenaimento ae
~ualioaoe junto as comunioaoes,

Ação"",: 0180 - Ajuoa oe Custo aos Conselneiros oe Saúoe,
Descrição:
AJuaa ae custo aos conselneiros oe saúae,
Ação"",:
Descrição:

om - Implantação

ae programas e projetos aa Saúae ao Traoalnaaor,
Implantar programas e projetos aa saúae ao traoalnaaor,

Ação,:,:,: 0188 - +mplantação ae programas ~ projetos p'ara a popula~ão,
Descrlçao:
lmplantar programas e proJetos em sauae a populaçao,
programa: O~Oi - vigilância em Saúae,
programa aestinaao a estruturar o serviço ae vigilancia e proteger a sauae inaivioual e coletiva aa
Rop.ula~ão,ao municipio,
A vigilância
em Saúae:
é
formaaa, pqr, çois componentes
(vlgllancla
eplaemlologlca
amo ienta 1
vigilância sanitária), Os recursos ae um componente poaem ser utilizaaos em açõesao outro componente
aesae
~ue
estejam
em
conformiaaae
com
a
PPI
e
o
plano ae Saúae, No componente aa vigilância
epiaemiológica
e amoiental estão os
recur os para a
a
ões
ae
vig lá cia,
prevenção
controle
ae
aoenças,
compostos pelo Teto Financeiro ae vigilância em Saúae (TFV5) e pelos seguintes incentivos: suosistema
oe vigilância epiaemiológica em âmoito nospitalar; laoora
Ação,,, ,,: OOJ~ - Gestão e Desenvolvimento

aa vigilância em Saúae ao Município,
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para a gestão e oesenvolvimento

OU

oa vigilância em

Ação", ,,: OO~I - vigilância ~ Sa~oe a nivel oomiciliar oe crianças oe O a 1 anos,
Descrição:
vigilância a sa~oe a nivel oomiciliar oe crianças oe O a 1 anos,

om - Cam~annas

Ação"",:
Descrição:

Eoucativas oe promoção a sa~oe,
Rea·lizar campannas oe carater continuaoa a promoção a sa~oe,

programa: 0404 - Assistência Farmacêutica,
programª oestinaQo ass~gurar a
pop~laçao, A asslstencla
conjunto
voltaoas
promoção,_
recu~eraçao
inoivioual e coletiva, ~ue tem o
Envolve
Ação", ,,:
Descrição:

assistência

farmaceutica
Farmaceutica

oe ~ualioaoe

e gcessioilioaoe
e

para a
o

oe
ações
para _
a
proteçao
,e
oa
sauoe
oojetivo oe viaoilizar o acesso e o uso racionaloos meaicamentos,

OO~~- Gestão

e Desenvolvimento ao programa oa Assistência Farmacêutica ao Municipio,
Gestão e aesenvolvimento ao programa oe asistência farmacêutica, para melnoria
nos oiverso inoicaoores oe aval1ação oa sa~oe 00 municipio,

programa: 0401 - politicas Públicas oe saúae,
AS Roliticas p~olicas em sa~ae integram o campo oe ação social 00 Estaao orientaao para a melnoria oas
conai~ões oe sa~oe oa pOp'ulação e aos amoientes natural1 social e 00 traoalno, Sua tarefa especifica
em relação as outras politicas p~olicas aa área soclal consiste em organizar as fun~ões ~~olicas
governamentais para a promoção I proteção e recuQeração oa sa~ae aos inoiviouos e aa coletiviaaae,As
políticas p~olicas ae sa~ae orientam-se aesae 1~881 conforme a Constituição Feaeral promulgaaa neste
ano, pelos princiRios ae universalioaae e e~üiaaoe no acesso as ações e serviços e pelas oiretrizes oe
oescentralização aag estão, ae integraliaaae ao atenoimento e oe particip'a~ão oa comunioaae, na
organizatão oe um sistema único oe saúoe no territ~rio nacional,As ~oliticas p~olicas se material1zam
através da ação concreta ae sUl'eitos sociais e ae ativiaaaes institucionais que as realizam em caaa
contexto e conaicionam seus resu taoos, Por isso, o acompannamento aos processos pelos ~uais elas são
implementaaas e a avaliação oe seu impacto soore a situação existente aevem ser permanentes,Este
programa ousca fortalecer a capaciaaae ae gestão na implantação oas politicas puolicas oe sauoe,
Ação", ,,: 00~1 - Contrução ae Acaaemias ae Sa~ae no Municip,io,
Descrição:
Construção ae Acaaemias ae Sa~ae no Município,
Ação",,,: 008ó - Realização ae campannas oe vacinação aa população,
Descrição:
Realização ae campannas ae vacinação 00 População,
Ação"",: 00~1 - construção oe Kits sanitários em resiaências oe pessoas oe oaixa renaa,
Descrição:
construção ae Kits sanitários em resiaências ae pessoas ae oaixa renoa,
Ação", ,,: 0181 - Realiação ae Foruns e conferências oa sa~oe,
Descrição:
Realizar foruns e conferencias aa sauae,
Ação"",: 018ó - Realizar ae Eventos e promoção aa 5a~oe,
Descrição:
Realizar eventos oe promoção aa sa~oe,
Ação"",:

01~0 - Implantar o programa oe Telesaúoe,
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Im~lantar o ~rograma de Telesáude no munucí~io ,

om - Implantação

da identiaade visual dos predios da sáude,
Implantar a iaentidaae visual dos predios e aa saúae,

Ação,:,!,: OlLj - Aaqujrjr ~m~vejs para construçªo e amp1ia~ão aos eq~ipamentos ae s~úae,
Descr1çao:
Adqu1r1r 1move1S para cosntruçao e apl1açao dos equ1pamentos de saude,
Ação",,,: OLL4 - Adquirir o Fardamento,EPI e instrumentos de tra~alno aos servidores da saúde,
Descrição:
Adquirir o faraamento, epi e instrumentos de tra~alno aos serviaores aa saúde,
Subfunção: jOL - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
programa:

0400 -

Atenção Básica,
"
r
A Atenção Básica e um conjunto de ações1 de caráter individual e coletivo, situadas no ~rlme1ro n1vel
de atenção dos sistemas ae saúde, vOltadas para a promoção da saúoe, a ~revençao de agravos,
tratamento e a reabilitação en~uanto estrategia das ações municipais oe saúde e concebida como
ordenadora ao sistema loco reg1onal, integranao os diferentes pontos que compõe e aefininao um novo
modelo de atenção à saúde,
Ação.:,!,: 004L - construção,reforma e ampljação do NASF no Municípiq., ,
Descr1çao:
Constru1r reformar e ampl1ar a sede do NASF no Mun1c1p1o,

programa:

040j -

Atenção de Media e Alta complexidade,
Programa destinado para garantir a população a atenção secundária de gualidade em saúde no Municipio
~e ITAI(ABA atraves da Atenção da Media e Alta complexidade. Atençao da Media e Alt~ complexidade
e
formado
por
d01S
componentes
(limite
financeiro
da
medi a
a1 a
complexidade
ambulatorial
nospitalar
MAC
fundo
de
. ações
estrategicas
e
c mpensaçao
Faec), No componente MAC estão os recursos Rara financiamento de procedimentos ede incentivos
permanentes, sendo transferidos mensalmente (pelo FNS aos estados
Ação".,,:
Descrição:

om - Melnoria

na qualidade do Atendimento Emergencial do Hospital Municipal.
De~e~vqlvimento da~ ações ~ ,s~rviços publicos de saúde, para atendimento
prlmar10 a populaçao do munlc1p10,

Ação,.,.,: OOjl - Gestão e Desenvolvimento
Descrição:
Gestão e desenvolvimento

das Ações da Alta e Media Complexidade do Município,
das ações de alta e media complexidade do município,

Ação ..,,.: OOj~ - Adquirir veículos adequados para Transporte de Pacientes dos Distritos para SEDE
Descrição:
Aquisição d~ veículqs, adequados para transporte de pacientes dos Distritos
para o Hosplta 1 MunlC1 pa 1.
Ação"",: OOj~ - Adquirir Transporte Coletivo Sanitário,
Descrição:
Aquisiçªo de Tra~sporte Coletivo Sanitário
populaçao do mun1c1p1o,

para o melnor atendimento

da
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ao Hospital ae Emerg~ncia no Municjpio,
ao Hos~ltal ae Emergenc1a no Mun1c1p1o,

A~ão", ,,: 0041 - Dotar e Equí~ar o Hos~ítal Munící~al ~ara Atenaímento ae Méaía e Alta com~lexíaa
Descrí~ão:
Dotar e Equíár o Hospítal Munící~al ~ara Atenaímento ae méaía Alta
Com~lexídaae ( sala ae EstaDílíza~ão),
A~ão, :'!': 01~1 - Repactuar o consórcio p~Dlico e Hos~itais polos,
Descr1~ao:
Re~actuar o consorC10 ~U011CO e Hos~lta1s Polos,
suofun~ão: J04 - vígílâncía sanítáría
programa: O~Oi - vígílâncía em Saude,
programª aestínaQo,a, estruturar o serví~o de vígílancía e proteger a sauae ínaívíau~l e coletíva aa
~o~u1a~ao,ao mun1c1p1o,
A vígílâncía
em Sauae:
e formaaa
~or a01s componentes
(v1g1lanc1a
epíaemíológíca
amoíental
vígílâncía sanítáría), Os recu~sos ae um componente podem ser utílízaaqs em a~õesao outro com~onente
aesae
que
estejam
em
conform1aaae
com
a
PPI
e
o
plano ae Sauae, No com~onente aa vígílâncía
epíaemíológíca
e amoíental estão os
recur os ~ara a
a
oes
de
víg lâ cía,
preven~ão
controle
ae
aoen~as,
compostos pelo Teto Fínanceíro ae vígílâncía em Sauae (TFVS) e pelos seguíntes íncentívos: suosístema
ae vígílâncía epíaemíológíca em âmoíto nos~ítalar; laoora
A~ão"",: 01~~ - Reforma e Am~lía~ão da Sede aa Enaemías e VISA,
Descrí~ão:
Reformar, am~líar a seae aa Enaemías e aa vígílâncía Sanítáría,
Fun~ão: 11 - Traoalno

SUDfun~ão: )J4 - Fomento ao Traoalno
programa: OiOo - Gera~ão ae EmRrego e Renaa,
AS ~olítícas oe traoalno, em~rego e renaa
justo, economícamente víável e amoíentalmente
víaa âígna ~el0 seu ~ró~río traoalno,compete
gera~ão ae em~rego, artículanao um moael0 ae
corno o desenvolv1mento regíonal, Para a aaoção
espaços partícípativos - consultas e audiências

fazem ~arte ao ~rocesso de aesenvolvímento socíalmente
sustentável, ~ue oportuníze as ~essoas e suas famílías
ao Gestor Mun1cí~a·l,aaotar estratégías para ~romover a
Rolítíca Ruolíca que consíaere ínaícatívos ímportantes,
oessas e oe outras medídas é ímgortante a construção de
publicas, grupos de trabalno, fóruns intersecretarias,
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conselhos - que deoatam ~olíticas ativa~ ~e emprego, tr?oalho e renda ,enquanto um,conjunto.de
programas, a~ões e medidas de natureza puol1ca ou em parcerla com o setor prlvado, organlzanâo a~oes
que promovem o desenvolvimento sustentável com dignidade para todos,
A~ão", ,,:
Descri~ão:

0100 - Fomentar

A~ão", ,,:
Descri~ão:

0101 - Criar

A~ão", ,,:
Descri~ão:

010, - Capacita~ão

A~ões para o Desenvolvjmento
Fomentar A~ões para o Desenvolvlmento

de Emprego e Renda no Munjcípjo,
de Emprego e Renda no Munlclplo,

o Departamento para ouscar parcerias para o Desenv e Gera~ão de Traoalho,
cria~ão de Departamento para ovs~ar parcerias para o Desenvolvimento e Gera~ão
de Traoalho e Renda para o Munlclpes,

Profissional e Desenvolvimento
capacita~ão Profissional e Desenvolvimento

ao Empreendedorismo
ao Empreendedorismo

no Município,
no Município,

Fun~ão: 1L - Educa~ão

Suofun~ão: 1LL - Administra~ão
Programa:

Geral

0100 - Gestão.e

Apoio Administrativo
PROMO~AO E FORTAlECIMENTO
DAS ATIVIDADES
GOVERNAMENTAl,

ADMINISTRATIVAS

VISANDO

O MElHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

A~ão"",: OO~~ - construir/Ampliar a Sede da Secretaria Municipal de Educa~ão,
Descri~ão:
Constru~ão/Amplia~ao da Sede pr~pria da Secretaria Municipal de Educa~ão,
A~ão", ,,:
Descri~ão:

OL'~ - Manuten~ão

das Atividades Administrativa Da Sec, de Educa~ão
Manter as atividades
da Sec de Educa~ão,responsável
Relo planejamento,
análise, coordena~ão das a~ões destinadas a E~uca~ão do município de ITAI~ASA,

programa: OóO) - preserva~ão do Patrimônio Hist~rico,Artístico e Cultural,
Cada indlvíduo é parte de um todo - da sociedade e do amoiente onde vive - e constr~i, com os demais,
a hist~ria dessa sociedade, legando às gerações futuras,por meio dos produtos criados e das
interven~ões no amoiente, registros capazes àe propiciar a compreensão da hist~ria humana pelas
gera~ões futuras, ~ destrui~ao dos oens herda~os aas gera~ões P?~sa~as ~~arreta o rompimento da
corrente do conheclmento1 levando-nos a repetlr lncessantemente experlenClas Ja vlvldas,Atualmente, a
importância da preservaçao ganha novo foco, decorrente da necessária consciência de diminuirmos o
imp'acto soore,o amoiente, provoçado pela produ~ão ~e,oens: A preserya~ão e o reuso de ~difí(ios e
oOJetos contrlouem para a redu~ao de energla e materla-prlma necessarlas para a produça de novos,
Preservar todos os oens de natureza mateml
e imaterial,de interesse cultural ou amóiental, que
p'ossuam signifi cado hist~rico, cultural ou sentimental, e que sejam capazes, no presente ou no
tuturo, de contriouir para a compreensão da identidade cultural da socieâade que o produziu,
A~ão", ,,:
Descri~ão:

004, - Estruturar

e Equipar a siolioteca Puolica Municipal,
Estruturar e Equipar a siolioteca Puolica Municipal,

Suofun~ão: 1L~ - Forma~ão de Recursos Humanos
programa: Oó04 - Gestão da Educa~ão sásica
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programa voltaaa para ações ~ue complementem a melnora da ~ualidade do Ensino no Municipio,
Ação", ,,:
Descrição:

OL~1 - Curso

de Formação para as Merendeiras da Educação Básica,
Realizar cursos de formação para as merenaeiras da Educação Básica,

suofunção: Jol - Ensino Fundamental
programa: 0000 - Ensino Fundamental
Promover ações necessárias a manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do
municipio àestinado(sl à grestação àireta de servicos educacionais a população alvo de o a 1~anos,
Inclui tamo~m, as su~vençoes sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental ,Não inclui o
fornecimento de merenda escolar ou de livros e outros materiais didáticos, a compra de veiculos para
transporte escolar ou de e~uipamentos de informática para as escolas, ou ainda, os serviços ae
assistência social e de saude prestados aos alunos,
Ação", ,,:
Descrição:

00~1 - programa

ae Alimentação Escolar da Rede de Ensino Fundamental,
Manter o programa de Alimentação Escolar no ensino fundamental, são atendidos
pelo programa os alunos ae toda a reae municipal,o programa contrioui para o
crescimento, o desenvolvimento, a aprenaizagem, o rendimento escolar aos
estuaantes e a formação ae naoitos alimentares sauaáveis, por meio aa oferta
da alimentação escolar e de ações de eaucação alimentar e nutricional,

Ação"",: OOJO - Construção e Ampliação ae Escolas aa Reae ae Ensino Funaamental ao Municipio,
Descrição:
Construção e Ampliação ae Escolas da Reae Ensino Funaamental ao Municipio,
Ação"",: OOJ~ - Manter as Atividades Administrativas da Rede Escolar da Educação Fundamental ~O%
Descrição:
Ação destinaaa para manter as ativiaades da aaministração aas escolas aa reae
de ensino municipal da educação fundamental do municipio de Itaiçaoa,
Ação"",: 00J9 - Manutenção do Pessoal do Magist~rio da Educação Fundamental-Fundeo 00%
Descrição:
Açãq aesti~aQa para o ,custeio ao Magistério ao Ensino Funaamental na reae de
enSlno Munlclpal de Italçaoa,
Ação"",: 0000 - A~uisição de E~uipamentos e Instrumentos para as Escolas do Ensino Fundamental,
Descrição:
~ção aestinaaa par~ ,ad~uirir e~uipamentos, materiais ,pedagógjcos além ,ae
lnstru~e~tqs tecnlog1cos para as escolas da reae de enSlno munclpal ae enSlno
no munlClplO de Italçaoa,
Ação"",: OLOj - Fomentar ações peaagógicas para o Ensino Fundamental,
Descrição:
Implantar ações peaagogicas nas uniaaaes escolares ae Ensino Funaamental
atentiaas pela reae municipal ae Ensino Funaamental, Desenvolver tecnologias
~ue comoinemj ae maneira articulada, a organização do tempo e das atividades
entre a esco a e o amoiente comunltário, conslaeraao as especificiaaaes da
eaucação especial, aas escolas ao campo,Disciplinar, no âmoito aos sistemas ae
ensino, a organização flexivel ao traoalno peaagóglco, incluinao aae~uação do
calenaario escolar de acorao com a realiaaae local, identiaaae cultural e com
as conaições climáticas aa região,
Ação", ,,: OLO~ - Estimulo a naoiliaaaes esportivasj ativiaaaes culturais e estracurriculares,
Descrição:
Incentivar ativiaades de aesenvo vimento e estimulo a naoiliaades esportivas
nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e
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~e ~esenvovilmento es~ortivo nacional ~i~ático es~ecifico, a forma~ão
continu~~a ~e ~rofessores e_ a articula~ão com institui~ºes, es~ortivas e
culturals, Promover a rela~ao ~as escolas com lsntltul~oes e mOVlmentos
culturais, a fim ~e garantir a oferta regular ~e ativi~a~es culturais para
liore fui~ão ~os alunos ~entro e fora ~os espa~os escolares, asseguran~o aln~a
que as escolas se tornem RÓlos ~e cria~ão e ~ifusão cultural,Oferecer
ativi~a~es extracurriculares ~e incentivo aos estu~antes e ~e estimulo a
na~ili~a~es e com~etências inoiviouais,
programa: OóOl - Recursos Humanos em Eouca~ªo
Recursos Humanos em E~uca~ao,
A~ão", ,,: 001~ - Realizar oe concurso ~ú~lico, ~ara reoe oe Ensino Fun~amental,
oescri~ão:
Realiza~ão oe concurso ~ú~lico, ~ara re~e ~e ensino Funoamental ao munici~io,
A~ão", ,,: 004~ - ca~acita~ão/Qualifica~ão/Humaniza~ão ~os ~rofissionais DO Ensino Funoamental,
oescri~ão:
capacita~ã9!Qualifica~ão!Humaniza~ão ~os ~rofissionais ao Ensino Funaamental
00 MunlCl~lo,
A~ão"",: 0011 - Realizar ~e Cursos oe Forma~ão continuaoa ~ara os professores 00 Ens Funoamental
oescri~ão:
oesti~a~a ao a~erfei~oamento ~e técnicas ~eoagógicas,m~tooos e pr?ticas
atraves de cursos aos ~rofessores da rede enSlno munlclpal de Catarlna no
ensino fun~amental,
Programa: OoOi - Transporte Escolar
programa destinada para custear o transporte escolar para garantir o acesso dos alunos aa Zona Rural e
Ur~ana ao esta~elecimentos de ensino oa reoe munici~al oe ,Esta ação custea oes~esas com reforma,
seguros, licenciamento, im~ostos e taxas, ~neus, câmaras, servi~os de mecânica em freio, sus~ensão,
câm~io, motor, elétrica e funilaria, recu~era~ão oe assentos, com~ustivel e Mrificantes 00 veiculo
ou, ,no que co~oer, ~a emoarca~ão uti]iza~a ~ara o trans~orte oe,alunos ~a eouca~~o oásica ~úo]ica
resldentes em area rural. Serve, tam~em, ~ara o ~agamento oe servl~os contrata~os Junto a terCeHOS
~ara o trans~orte escolar,
A~ão,:,:,: 004~ - Aquisi~ªo ~e Trans~orte Escolar ~ara a Reoe ~e Eouca~ªo B~sica,
oescrl~ao:
Aqulsl~ao oe Trans~orte Esco1ar ~ara a Re~e ~e E~uca~ao BaSlca,
A~ão"",: 0001 - Manter as Ativi~a~es ao Trans~orte Escolar ~o Ensino Fun~amenta1,
oescri~ão:
Ação aestinaaa ~ara custear o trans~orte escolar para garantir o acesso aos
alunos da Zona Rural ao esta~elecimentos oe ensino ~a reàe munici~al ~e ,Esta
a~ão cus!ea ~es~esas, com reform~" seguros} licenciamentoj im~o?to~ e taxas,
~neus, camaras, servl~os de mecanlCa em rreie, suspensao, camolo, motor,
elétrlCa e funllaria, recuRera~ão ~e assentos, comoustivel e luDrificantes ~o
veiculo ou, no que couoer, ~a emoarca~ão uti1izaaa para o transporte ae a1unos
~a eauca~ão OáSlC~ ~úolica resia~ntes em ár~a rural. Serve, tamoém, ~ara o
~agamento ~e servl~os contrata~os Junto a tercelros ~ara o trans~orte esc01ar,
A~ão", ,,: 01~~ - Aquisi~ão ~e veiculo ~ara ~istri~ui~ão de Meren~a Escolar,
oescri~ão:
Adquirlr veiculo ~ara aistriouir a merenaa esco1ar nas esc01as ~o munici~io,
programa: 0004 - Gestão ~a E~uca~ão Básica
programa voltaaa ~ara a~ões que com~lementem a melnora aa qua1iaa~e ao Ensino no Municipio,
A~ão"",:

006) - constru~ão/Am~lia~ão/Reforma das Quadras Es~ortivas ~as Esco1as,
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con~trução/Am~lia~ão/Reforma das Quadras Es~ortivas das Escolas da Rede de
EnSlno do Munlcl~lo,

suofun~ão: JO~ - Ensino Su~erior
programa: OoOJ - Eduça~ão su~erior
A~olar ~ p'opula~ao universitária ~ue cursa o enSlno su~erlor nos ~olos locais e municí~ios
ClrcunV1Zlnhos,
A~ão",,,: OLO~ - Am~liar/garantir oferta de trans~orte ao Ensino Su~erior,
Descri~ão:
Buscar ~arcerias com Estado, união e outras entidades ~úolicas ou ~rivadas
~ara garantir deslocamento e estadia dos universitários nas cidades ~olos de
modo a am~liar e interiorizar o acesso á gradua~ão,pleitear com os municí~ios
yizin~os,a cria~ão de pçlos ~ue ofertem o nível superior, de,forma a ampliªr e
lnterlorlzar o acesso a gradua~ao,Mapear a demanda e lnstlgar a populaçao a
ingress~r,nos ~ur~os, d~ gradua~ões presenciais nas universidades Púolicas
~resenClalS e a dlstancla,
A~ão"",: OLJO - Fortalecer o Ensino superior
Descri~ão:
Mapear ~ ~emanda ~ in~tigar a ~op~la~ão a ingr~s~ar nçs çur?os,de grad~a~ões
presenclals nas Unlversldades Puo·llcas presenclals e a dlstancla, Vlaoll1zar
com as universidades a oferta de vagas para estagiários no município, como
parte,da forma~ão na educa~ão su~~rior,A~oiar unlversitários em estudos e
pes~ulsas ~ue vennam a ser desenvolvldas no MUNICIPIO,
suofun~ão: Joí - Educa~ão Infantil
programa: 0001 - Recursos Humanos em Educa~~o
Recursos Humanos em Educa~ao,
A~ão", ,,: OO~í - capacita~ão!Qualifica~ão!Humaniza~ão dos profissionais Do Ensino Infantil,
Descri~ão:
cap~cit~~ãoIQualifica~ão/Humaniza~ão dos ~rofissionais do Ensino Infantil do
MunlclplO,
A~ão", ,,: OO~l - Realizar de concurso púolico, para rede de Ensino Infantil,
Descri~ão:
Realiza~ão de concurso púolico, para rede de ensino Infantil do município,
programa: OOOL - Transporte Escolar
programa destinada ~ara custear o transporte escolar ~ara ~arantir o acesso dos alunos da Zona Rural e
uroana ao estaoelecimentos de ensino da rede municipal de ,Esta ação custea despesas com reforma,
seguros, licenciamento, impostos e taxas, ~neus, câmaras, servi~os de mecânica em freio, sus~ensão,
câmoio, motor, elétrica e funilaria, recupera~ão de assentos, comoustível e luorificantes do veículo
ou, ,no ~ue co~oer, da emoarca~ão utilizada para o transporte de,alunos da educa~~o oásica púo]ica
resldentes em area rural, serve, tamoem, para o pagamento de servl~os contratados Junto a tercelros
para o transporte escolar,
A~ão"",: 0004 - Manter as Atividades do Transporte Escolar do Ensino Infantil,
Descri~ão:
Ação destinada para custear o transporte escolar Rara garantir o acesso dos
alunos da Zona Rural ao estaoelecimentos de ensino aa rede municipal de ,Esta
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a~ão cus!ea oespesas, com reform~" segurosf ljcencíamentoj ímpo?to~ e taxas,
pneus I camarasl servl~os oe mecanlca em fre10, sus~ensao, cam~lo, motor,
elétrlca e funllaría, recu~era~ão oe assentos, com~ustível e lu~rífícantes 00
veículo ou, no que cou~er, âa emoarca~ão utílízaoa para o transporte oe alunos
oa eouca~ão ~aslca púolíca resíoentes em are a rural, serve, tamoém, para o
pagamento oe serví~os contrataoos junto a terceíros para o transporte esc01ar,
programa:

060~ - Eouca~ão

oe Jovens e Adu1tos
Críar conoíções necessarías para a víaoí1íza~ão oa ínser~ão de jovens e adu1tos nas esc01as do
municipio, A educa~ão de adu1tos é uma prática em que adu1tos se env01vem em atividades sístemáticas e
sustentadas de auto-educa~ão a fim oe ooter novas formas oe connecímentos naoí1ídaoes, atitudes e
va10res,Pode sígnífícar qua1quer forma de aprenoízagem de adu1tos que envojve além da escolarização
traoícíonal, a a1fa~etiza~ão ~asíca para a reallza~ao pessoal, Em partícular, a educa~ão de aou1tos
reflete uma filosofía específica soore aprendízagem e ensíno com oase no pressup.osto de que os aou1tos
podem e qu~re~ aprenoe\, que são capazes e djspostos a ass~mír a responsaoilidaae por sua aprendízagem
e que a proprla aprendlzagem oeve responoer as suas necessldaoes,

A~ão,:,!,:
Descrl~ao:
programa:

0014 - Fomentar.a~õe?

para apoiar,o DesenvolvimentQ 00 Programa oe Eouca~ão oe J~vens e
Fomenta~ao a~oes para ~P91~r o Desenvolvlmento ào programa oe Eouca~ao oe
Jovens e Adultos no Munlclplo,

060~ . Educa~ão

Infantil
Melnoria nos inoícaoores gerais de eoucação 00 Municípío Promover ações necessarías a manuten~ão oe
órgão(s) da estrutura aomlnistrativa díreta ou índíreta do munícípio destinaoo(s) à presta~ão oireta
de serV1COS eoucacíonaís a popula~ão , Inclui tamoém, as su~ven~ões sociaís pagas a instítuíções
p'rivadas de ensíno ínfantíl,Incluí o fornecimento de merenda escolar ou de livros e outros materlaís
âídatícos, a compra oe veículos para transporte esc01ar ou de equípamentos oe ínformatíca para as
escolas, ou aínda, os serví~os oe assístência socíal e de saúde prestaoos aos alunos,

A~ão"",: OOli . programa oe A1imenta~ão Escolar da Rede de Ensíno Infantíl,
Descrição:
programa oe A1imentação Esc01ar oa Reoe oe Ensíno Infantíl,
A~ão", ,,:
Descríção:

001, - construção

Ação"",:
Descri~ão:

0011 - Manuten~ão

e Amplíação de Escolas oa Rede de Ensino Infantil do Município,
Construção e Amp1ia~ão de Esc01as da Reoe de Ensino Infantil 00 Munícípio,

e Desenvolvímento
Manutenção e Desenvolvimento

da Reoe de Euduca~ão Infantí1 00 Municípío,
oa Reoe oe Educa~ao Infantíl 00 Municípío,

A~ão"",: Ol~l - Programa oe Alimentação Esc01ar- Desjejum da Educação Infanti1,
Descri~ão:
Alímentação escolar complementar na eoucação ínfantí1,
Ação"",:
Descríção:

om - construção

00 CEI de Tempo Integral na Sede do munícípío,
Construlr o CEI de tempo integral na sede 00 munícipío PROINFANCIA,

Ação"",: OLOO - Rea1izar a feira anua1 00 livre infantil.
Descríção:
Realizar, promover a feíra anual 00 11vro ínfantíl,
A~ão", ,,: OLOI - Aparelnamento das esc01as de Educação Infantíl,
Descrí~ão:
Aparelnar as escolas oe ensino infantí1 do munícípio,
Ação"",: OLOL - Formenta a~ões para o oesenv01vimento peoagógico oa eoucação infantil,
Descri~ão:
Formeta a~oes pedagógicas de desenv01vimento da educa~ão lnfantil,
5uofun~ão:

,66 - Educação

de Jovens e Aoultos

programa:

060~ - Educa~ão

de Jovens e Adultos
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criar con~ições necessarias para a via~ilização aa inserção ae jovens e aaultos nas escolas ~o
municipio, A eaucação ae aaultos é uma prática em ~ue aaultos se envolvem em ativiaaaes sistemáticas e
sustentaaas ~e auto-e~ucação a fim ae o~ter novas formas ~e connecimentos na~iliaaaes, atituaes e
valores,Poae si~nificar ~ual~uer forma ae aprenaiza~em ae aaultos ~ue env01ve além aa escolarização
traaicional, a a1fa~etização ~ásica para a realizaçao p'essoa1. Em particular, a eaucação ~e aaultos
reflete uma filosofia específlca sobre aprendlza~em e enslno com base no pressuRosto de ~ue 05 adultos
podem e ~u~re~ apren~er, ~ue são capazes e djspostos a ass~mir a responsabilidaae por sua aprendiza~em
e ~ue a proprla aprendlza~em deve responder as suas necessldades,
Ação,,,,,: OOlÓ - pro~rama de Alimentação Escolar do EJA-Educa~ão de Jovens e Adultos,
Descrição:
Programa de Alimentação Escolar ao EJA-E~UCação ~e Jovens e Adutos,
Ação"",: OO~O - Manter as Atividades ~o programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA 40%,
Descrlção:
Ação destinada para manter as atlvidades da administrativas das escolas ~a
rede de Ensino MuniciRal da onde está inserido o pro~rama ~e Educação de
Jovens e Adultos -EJA ao Município de Itaiçaba,
Ação"",: OO~l - Manutenção do Pessoal do Magistério do ElA-Fundeb óO%
Descri~ão:
Açãq desti~a~a para o ,custeio ~o Magistério do Ensino Inafntil na re~e de
enmo MunlClpal de Italça~a,
A~ão"",: OO~Ó - Expan~ir a oferta ~a E~ucação ~e Jovens e A~ultos,
Descrição:
Realizar dia~nósticos ~os Jovens e a~ultos com Ensino Fun~amental incompletos,
a fim de i~entificar a âemanda ativa por va~as na Educação de Jovens e
Adultos, Assegurar a oferta gratuita ~a E~ucação ~e Jovens e A~ultos a to~os
os ~ue não tlveram acesso á Educação Fun~amental e apoiar 05 ~ue não
conclulram o Enslno Médio na idade própria,Realizar cnamadas pú~licas
regulares para Educação de Jovens e Adultos, promovendo-se busca ativa em
re~ime de cola~ora~ão entre entes fe~era~os e em p'arceria com organiza~ões da
sociedade civil,E ofertar a Educação de Jovens e aaultos, nas etaRas ~e Ensino
Fundamental e apoio ao Ensino Médio ás pessoas privadas de liberaade em todos
estabelecimentos penais caso naja,
Ação"",: 0104 - Ações de inclusão de idosos ao ElA,
Descrição:
Politicas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas
á promoção de políticas de erra~icação do analfa~etismo, ao acesso a
tecnolo~ias educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, á
implementação de programas ~e valorização e compartllnamento dos connecimentos
e experinecia dos idosos e á inclusão dos temas ~o envelnecimento e da velnice
nas escolas,
Subfun~ão: Jól - Educa~ão Especial
Pro~rama: Oó04 - Gestão da Educação Básica
programa voltada para ações ~ue complementem a melnora da ~ual1dade do Ensino no Município,
Ação,:",: 01~1 - Implantar o NACE ,
Descrlção:
Implantar o Nucleo de Atendimento a Crian~a com necessidade Especiais,

programa: 0614 - Eaucação Especial/Inclusiva
capacltar professores, tecnlcos e coordenadores para trabalnar com crlancas e adolescentes, A educação
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especlal e uma eauca~ão organlzaaa para atenaer especlflca e excluslvamente alunos com aetermlnaaas
necessloaaes especlals, Algumas escolas aealcam-se apenas a um tlpo ae necesslaaae, enquanto outras se
oealcam a várlos, O enslno especlal tem slao alvo ae crltlcas Ror não promover o convivlo entre as
crlan~as especlals e as aemals crlan~as, Por outro laao, a escola alreclonaaa para a eauca~ão especlal
conta com materlals, equlpamentos e professores eSReclallzaaos, O slstema regular ae enslno preclsa
ser aaaptaao e peaagoglcamente transformaao para atender ae forma inclusiva,
A~ão"" ,: OOli - programa ae Allmenta~ão Escolar aa Reae ae Enslno Especlal,
Descri~ão:
programa ae Alimenta~ão Escolar aa Reae ae Enslno Especial,
A~ão"",: OLOO - Formar Equipe multlfuncional para ° atenaim oe alunos com necessioaae especiais,
Descri~ão:
For~ar equipe ~ultifuncional
( psicologq, psicopeaagogol fonaualolqgq e
asslstente soclal) para o atenolmento ae crlan~as com necesslaaaes espeClalS,
Suofun~ão:

jo~- Eauca~ão

Básica

programa: OOOL - Transporte Escolar
programa aestlnaaa para custear o transporte escolar para garantlr o acesso aos alunos aa Zona Rural e
uroana ao estaoelecimentos oe ensino oa reoe municipal oe ,Esta a(ão custea oespesas com reforma,
seguros, licenciamento, lmpostos e taxas, pneus, câmaras, servi~os àe mecânica em freio, suspensão,
câmoio, motor, elétrlca e funllaria, recupera~ão oe assentos, comoustivel e luorificantes ao veiculo
ou, ,no que co~oer, aa emoarca~ão utl]lzaaa para o transporte ae,alunos aa eauca~~o oáslca puo]lca
reslaentes em area rural, serve, tamoem, para o pagamento ae servl~os contrataaos Junto a tercelros
para o transporte escolar,
Ação", ,,: 019~ - Curso oe formação oe Conautores ao transporte Escolar,
Descri~ão:
Reallzar cursos ae formação ae conautores ao transporte escolar,
programa: OOO~ - Gestão aa Eauca~ão Báslca
programa voltaoa para ações que complementem a melnora aa quallaaae ao Enslno no Municíplo,
A~ão, :'!': OOOL - Aqujsj~~o ae veículo para Suporte a Equlpe ~e ApOlO pe~agóglco: ,
Descrl~ao:
Aqulslçao ~e,velculo para Suporte a Equlpe ae ApOlO peaagoglco aa Reae ae
Educaçao Baslca,
A~ão"",:
Descrlção:

01~j- Implantar

A~ão", ,,:
Descrl~ão:

019~- Moaernlza~ão

salas oe Informátlca na Eoucação Báslca,
Implantar salas ae lnformátlca na eauca~ão oáslca nas escolas ao munlciplo,

aas salas Multifuncionais
Moaernlza~ão oas salas multifuncionals

aa Eauca~ão Báslca,
aa eauca~ão oasica no munlclplo,

A~ão,,,,,: 0191 - Implantar a laentlaaae vlsual nas Escolas ae Eoucação Básica
Descrlção:
Implantar a ioentioaoe visual nas esoclas ae eauca~ão oáslca,
Ação, :'!': 0190 - Aqujsj~~o imoyejs para construçãofamplla~ão ae_escolasjcrecnes,
Descrl~ao:
Aqulslçao oe lmovelS para ampllaçao e constru~ao oe escolas e crecnes,
A~ão", .,: OLOl - Incentlvar a reallza~ão aa felra ae Clencias Arte e cultura aas Escolas
Descrição:
Inc~nriyar a reallzação aa felra ae ciencias, arte e cultura aas escolas ao
munlClplO,
Ação, ,.,.: OLOI - Reallzação oa Conferencla Municipal oe eoucação,
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Rea1izar a conferencia muncipa1 de e~ucação,

A~ão",,,: OLO~ - programa de ~aisagismo nas Esc01as
Descri~ão:
~rograma de ~aisagismo nas escolas ( arboriza~ão e jardinagem),
Subfun~ão: )~L - Difusão Cu1tura1
programa: 0000 - Desenvo1vimento Cu1tura1,
,
programa destinado a Qromo~ão a cu1tura entre os ~abitantes de o município de Ital~aba, com este
obj~tivo a im~1ementaçao ~e ,E~pa~ºs culturais far-se-~a necessário,além reformar, am~11ar e adquirir
equl~amentos ~ara mel~or dlsslmlna~ao cultura1,
Ação", ,,: OL~L - Promover o Desenv01vimento Cultural,
Descrição:
Ação destina~a a promoção da cu1tura e o desenvolvimento
Subfunção: 111 - Desenvolvimento
programa:

Científico

OOU - Ensino

profissional,
Colaborar com a meta Nacional e oferecer matricu1as na Educação profissiona1 técnica de nivel médio,
assegurando a qua1idade da oferta e da expansão neste segmento público,

Ação, :'!': OOli - Fomentar Açges para o Desenvolvjmento
Descrlçao:
Fomentar Açoes ~ara o Desenvolvlmento
Função:

no Municipio ,

ejentífjco e Tecnol~gjco do Munjcí~jo,
Clentlflco e Tecnolog1co do Munlclplo,

B - Cu ln ra

Subfun~ão: )~1- patrimonio Hist Artistico e Arqueologico
programa: 0001 - preservação do patrimônio Histórico,Artistico e Cultural,
Cada indlvíduo é ~arte de um tOdo - da sociedade e do ambiente onde vive - e constrói, com os demais,
a ~istória dessa sociedade, 1egando às gerações futuras,~or meio dos produtos criados e das
intervenções no ambiente, registros capazes de proRiciar a compreensão da ~istória numana ~elas
gerações futuras, ~ destruiçao dos bens ~erdaQos ~as gerações ~~~sa~as ~~arreta o rompimento da
corrente do con~eclmentol levando-nos a re~etlr lncessantemente ex~erlenClas Ja vlvldas,Atua1mente, a
importância da preservaçao ganna novo foco, decorrente da necessária consciência de diminuirmos o
imp.acto sobre o ambiente, provocado ~ela ~rodução de bens, A preservação e o reuso de edifícios e
objetos contribuem para a redução de energia e matéria-prima necessárlas para a produçã de novos,
Preservar todos os bens de natureza mateml
e imateriaUe
interesse cultural ou amóiental, que
Qossuam signifi cado nistórico, cu1tural ou sentimenta1, e que sejam capazes, no presente ou no
futuro, de contribuir para a compreensão da identidade cultural da sociedade que o produziu,
Ação"",:
Descri~ão:

OO~I - Construção/Amp1iação

Ação", ,,:

OO~6 - construção/Ampliação

eonstrução/Am~liação

de um Museu Itaiçabense na Sede do Municí~io,
oe um Museu Itaiçabense na Seoe do Municipio,
de um Ponto de Artesanato na Sede do Municipio,
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~e um Ponto ~e Artesanato na Se~e ~o Mun1cíp1o,

~~oo- Açges

Ação, :':,:
Descrlçao:

oe preservaçªo ~o patrjm~njo Hjstqrjco e A~ueológ1ço ~o Mun1çí~lq,
Açoes ~e preservaçao ao Patrlmonlo HlstorlCo e Ar~ueologlco ~o MunlClplo,

~1óJ -

Açãooooo,:
Descr1ção:

Reforma ~o Centro cultural Her1oalao Fél1x oe ollve1ra
Reformar o Centro Cultural Her1oaloo Fél1x ae ollve1ra,

suofunção: )~L - Difusão Cultural
programa:

~o~o- Desenvolv1mento

Cultural,
programa aest1naoo a gromoção a cultura entre os nao1tantes oe o mun1cíp1o ae Ita1çaoa, com este
oojet1vo a 1mplementaçao ~e ,E~paç~s cultura1s far-se-na necessár10jalém reformar, ampllar e aaqu1r1r
equlpamentos para melnor ~lsslmlnaçao cultural,

Ação,:,:,: ~OO) - Aqujsjçªo/Manutençªo
Descrlçao:
A~ulslçao!Manutençao

oe Instrumentos para Banaa ae M~sjca Munjcjpa1.
ae Instrumentos para Banoa ae Muslca Munlclpal,

~~oi- Fortalec1mento

Ação", ,,:
Descr1ção:

aa prooução oe Fe1ras ae Artesanatos no Mun1cíp1o,
Fortalec1mento oa proaução oe Fe1ras oe Artesanatos no Mun1cíp1o,

Ação,:,:,:
Descrlçao:

~~6~
-Fortalec1mento

Ação", 00:
Descr1ção:

~~6~
-Incent1var

e Manutenção oas Festas populares,aq Mun1cíp1o,
Fortalecer e manter as festas populares ao munlclplo,

In1c1at1vas Populares para D1fusão aa Cultura ao Mun1cíp1o,
Incent1var In1c1at1vas Populares para D1fusão aa Cultura ao Mun1cíp1o,

Ação,:,:,: ~~i~
- Incentjvar a cultura oe vaquejaoa e pega oe Boj no Munjcjpjo,
Descrlçao:
Incentlvar a Cultura ae va~ueJaaa e pega oe BOl no Munlclplo,
Ação,:,:,:
Descrlçao:

~161 -

Ação", ,,:
Descr1ção:

~16~- Construção/Reforma

Açãooo 00':
Descr1ção:

~1O) -

Construção oa ~r1n~ueooteca M~njc1~al
Construlr a Brlnqueaoteca Munlclpal
oa seoe oa Banoa oe Mús1ca
Construlr ou reformar a seae ~a canoa oe mus1cal mun1c1pal

Real1zação oa Conferenc1a Mun1c1~al oa Cultura
Manter a real1zação aa confer~nc1a mun1c1pal aa cultura

Ação"",: ~Lll - Aqu1s1ção oe Faraamento para Banoa ae Mús1ca,
Descr1ção:
Ad~u1rlr far~amento para a Banoa oe Mús1ca Maestro José Falcão,
Função: H - D1 re1 to oa C1oaoan1 a

Suofunção: L~j - Ass1st~nc1a à Cr1ança e ao Aoolescente
programa: ~LO) - Assistênc1a Socia1.
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O programa objetiva operacionalisar as airetrizes oa políticª Nacion?l ae Assistê~cia soçia1-fNA~,
Rrovenao protenção à viaa, reauzinao aanos, monltoranao Ropulaçoes em rlSCO e prevenlnoo a lnclaencla
oe agravos à vloa em face aas situações oe vulnerabilioaoe que as familias enfrentam na trajetória oe
seu ciclo ae viaa, por decorrencia de imposições sociaisleconômicas
políticas e de ofensa á dignidade
numana, viabilizanao, em toao municipio ae !TAI(ABA, açoes ae vigilância soçioassistencial1 ae ~efesa
de direitos e da protenção social, por meio ae ações socioassistencials em forma ae oeneflclos,
servlços, programas e proJetos,
Ação"" ,: 0101 - construção e reforma ae uniaaae ae Atenaimento aa política aa Assistência Social
Descrição:
Con~tryçã9, ref9rma e reparos ae uniaaae ae atendimento da política aa
Asslstencla Soclal,
Função: 11 - urbanismo

Subfunção: 1LL - Administração Geral
programa: 0100 - Gestão.e Apoio Aaministrativo
PROMO(AO E FORTALECIMENTO
DAS ATIVIDADES
GOVERNAMENTAL,

ADMINISTRATIVAS

VISANDO

O MELHORIAS

DO FUNCIONAMENTO

Ação", ,,: OL40 . Manutenção aas Ativiaaaes Aaminist Da sec,Infra-Estrutura,Ina, Comercio E Turism
Descrição:
Manter as ativiaaaes
aa Sec Infra-estrutura,
Inaustrial
Comercio e
Turismo,responsável pelo planejamento,
análise, cooraenaçao
das ações
aestinaaas ao planejamento,ae
infra-estrutura
urbana e rural, níarlca,
saneamento aesenvolvimento ao comércio, turismo e inaustria ao município ae
ITAI(ABA,
programa: 0101 - Infraestrutura Urbana,
programa aestinaao ao aesenvolvimento
aa Infraestrutura urbana no Município de Itaiçaba, A
infraestrutura urbana é o conjunto ae sistemas técnicos ae equipamentos e serviços necessarios ao
desenvolvimento aas funções urbanas é conneciao como infra-estrutura urbana, A infraestrurura urbana é
aefiniaa em funções s05 os seguintes aspectos: Aspecto social: visa promover aaequaaas conaições ae
moraaia trabalho,saúde, eaucação, lazer e segurança, Aspecto econômico: aeve propiciar o
oesenvolvimento ae ativlaaaes de p,roaução e comercialização ae bens e serviços, Aspecto institucional:
aeve oferecer os meios necessários ao aesenvolvimento aas ativiaaaes p'olítico-aaministrativas aa
própria ciaaae, Senoo assim, a infra-estrutura urbana tem como objetivo final a prestação oe um
serviço, pois, por ser um sistema técnico, requer algum tipo de operação e algum tipo ae relação com o

usum o,

Ação,:,!,: 014) - AqujsjÇªo ae M~qujnas ae Granae Porte para Estruturação.ao Setor Roaoviárj~"
Descrlçao:
Aqulslça~ ~e Maqulnas ae Granae Porte para Estruturaçao ao Sertor RoaoVlarlo
00 MunlClplo,
Subfunção: 411 - Infra Estrutura urbana
Programa: 0101 - Infraestrutura urbana,
programa aestinaao ao desenvolvimento

aa

Infraestrutura

urbana no Município

ae Itaiçaba,

A
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infraestrutura uroana é o conjunto oe sistemas técnicos de e~uipamentos e serviços necessários ao
desenvolvimento das funções uroanas é conhecido como infra-estrutura uroanao A infraestrurura uroana é
definida em funções so~ os seguintes aspectos: Aspecto social: visa promover ade~uaoas conoições oe
moraoia traoal~o,saúoe, educa~ão, lazer e segurançao Aspecto econômico: oeve propiciar o
oesenvolvimento oe ativloaoes oe proDução e comercialização oe oens e serviçoso Aspecto institucional:
deve oferecer os meios necessários ao oesenvolvimento oas atividades politico-administrativas
da
própria cio~deo Senoo assi~, a i~fr~-estrutura uroanao tem como Qojetivo fin~l a prestaçªo oe um
seryl~o, p01S, por ser um slstema tecnlco, requer algum tlpO de operaçao e algum tlpO de relaçao com o
usuarlOo
Açãoo 00 oo: 01L8 - Ooras de pavimentação em paralelepipedo, Peora Tosca,e Blo~ueteo
Descrição:
Oor~sode pavimentação em paralelepipe~o, peora Tosca e Blo~uete no Âmoito
Munlclpalo
Açãoo oo 00: 01L9 - Ooras de Recuperação de Estradas vicinais no Âmoito 00 Municipioo
Descrição:
Ooras de Recuperação de Estradas vicinais no Âmoito do Municipioo
Açãoo 00 oo: 01)1 - Melhoria/Ampliação
Descrição:
Melhoria/Ampliação

oa Malha Asfáltica oa Sede 00 Municipioo
da Malha Asfáltica da sede do Municipioo

Açãoo
01)) - Implantação, Melhoria e Reade~uação de Lograoouros púolicos no Municipioo
Descrição:
Implantação, Melhoria e Reade~uação oe Lograoouros púolicos no Municipioo
00

00:

Açãoooo 00: OL)1 - construção e reade~uação oa via oe entraoa 00 Municipio oe Itaiçaoao
Descrição:
Construlr e reaoe~uar a via oe entraoa 00 municipio com ampllação oa via em
asf~lto, separaoas por um canteiro central, com iluminação Pú~lica , com a
retlrada da ponte antlgao
programa: 010~ - Conservação de E~uipamentos e Prédios púolicoso
programa oestinaao a conservar E~uipamentos púolicos de uso comum e préoios púolicoso
Açãoo oo: 01)0 - ConstruçãO/Ampliação
Descrição:
con~trução/Ampliação
MunlclplOo

de Auoitório, para Realização de Eventos púolicoso
de Auditório, para Realização de Eventos Púolicos do

Açãoooo 00: 01)~ - construção/Ampliação
Descrição:
con~trução/Ampliação
Munlclploo

da sede Própria da Secretaria de Infraestrutura do Municipi
da Sede própria da Secretaria de Infraestrutura do

00

Açãoo oo: 01)0 - construção/Reforma/Ampliação
Descrição:
construçãO/Reforma/Ampliação
00

de praças púolicaso
de praças Púolieas do Municipioo

Açãoo
01)9 - Ampliação e Conservação dos cemitérios púolicos do Municipioo
Descrição:
Ampliação e Conservação dos cemitérios púolicos do Municipioo
00

00:

Açãoooo 00: 01)) - Revitalização do polo de Lazer o
Descrição:
Revitalização do polo de Lazer Beira Rio na Sede do Munieipioo
Açãoo
OLL1 - Construir e e~uipar a Casa de velório púolicoo
Descrição:
Construir e e~uipar a casa de velório púolico no municipio oe Itaiçaoao
00

00:

Açãoo:o!o: OLL8 - Constr~ção,Reforma e ampljação de um Galpão Cooertoo
Descrlçao:
Contrulr, reforma e ampllar espaços para a guarda dos veiculos e E~uipamentos
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aa prefeitura Municipal ae Itai~a~a com Co~erta.
programa: 0(0) - p1anejamento Ur~ano.
, ,
_
p1aneJamento ur~ano é um projeto ae aesenvolvimento e organiza~ão ur~an1st1coS ae urna por~ao
territoria1, que visa promover o maior ~roveito socia1 e comodiaaae aos ~a~itantes, através aa
o~servância ae normas ae estética, nigiene e infra-estruturas, Traauzem-se em limita~ões ao
incontrolaao exercício 00 oireito oe proprieoaoe, conoicionanoo a ocupa~ão 00 solo e oiscipl1nanao a
faculoaoe oe construir,
A~ão, ,.,,: 01jl - Ela~ora~ão/lmplanta~ão oe Lei oe Uso e Ocupação 00 5010 00 Município.
Descri~ão:
Ela~ora~ão!Implanta~ão ae Lei oe Uso e Ocupa~ão 00 5010 00 Município,
A~ão,., .,: 0140 - coloca~ão oe placas InaicativasfEaucativas so~re Localiza~ão e Distância,
Descri~ão:
Coloca~ão oe placas Inaicativas!Eaucativas so~re Localiza~ão e Distância,
A~ão"",:
Descri~ão:

om - ur~aniza~ão

oa lagoa 00 Manouca na seoe 00 Municí~io,
ur~anizar a Lagoa 00 Manouca para o lazer oa popula~ão 00 Municipio.

programa: 0800 - Agricultura e Meio Amoiente,
Promover as oe forma sustentável o fortalecimento oa Agricultura Municipal,
A~ão ..,.,: Olj) - Reforma e Amplia~ão ao Mercaoo pú~lico,
Descri~ão:
Reformar e ampliar os espa~os ao mercaao pú~lico para atenaer a popula~ão
loca1,
Su~fun~ão: 4)l - Servi~os Ur~anos
programa: OIOl - Gereciamento oe Resiouos sóliaos ur~anos
O manejo inaoe~uaao 005 resíauos sólioos poae causar inúmeros impactos socioam~ientais negativos, tais
corno:aegraoa~ao e contaminação 00 solo, polui~ão oa água, prolifera~ão ae vetores ae importância
sanitária, como é o caso ao Aeaes aegy~ti (vetor da aengueJ, p.otencializa~ão aos efeitos ae enc~entes
nos centros ur~anos, entre outros, Diante aesses potenc1ais prejuízos, é funaamental aefinir e
i~~1ementar p01íticas pú~1icas aaequaaas com vistas a garantir a aestina~ão aaequaaa aos resíauos
s011aos.
A~ão,:,:,: 0144 - constru~ªofAmplja~ªo e reaoequa~ªo oe Aterros sanjt~rjos no Munjcípjo.
Descr1~ao:
Constr~~~0!Ampl1a~ao e reaoequa~ao ae Aterros San1tar1os, nos D1str1tos e Seae
ao MunlClp1o.
A~ão ..,.,: 0141 - Implanta~ãofMel~oria aos servi~os ae Lim~eza Pú~lica nos Distritos e Seoe.
Descri~ão:
Imp1a~t~~ão!Mel~oria aos servi~os ae Limpeza Pú~lica nos Distritos e Seae ao
MunlCl p1o,
A~ão.:,:,: 0149 - Aqujsj~ªo ae contejneres para Djstrjouj~ªo na seoe e Djstrjto ao Munjcípjo.
Descr1~ao:
Aqu1s1~ao ae Conte1neres para D1str1ou1~ao na Seoe e D1str1to ao Mun1c1p10,
A~ão, ,.,.: OljO - Aquisi~ão oe veículos aestinaoos a Coleta ae Lixo.
Descri~ão:
Adq~ir1r veiculos oestinaoos a coleta oe Lixo ( camin~ões compactaaores) no
MunlClp1o.
Programa: 0(0) - planejamento Urbano,
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planejamento ur~ano é um projeto oe aesenvolvimento e organização ur~anísticos oe uma por~ão
territorial, que visa promover o maior ~roveito social e comodiaaae aos ~a~itantes, através aa
o~servância oe normas ae estética, ~igiene e infra-estruturas, Traauzem-se em limita~ões ao
incontrolaao exercício 00 oireito oe proprieaaoe, conaicionanao a ocupa~ão 00 solo e oiscipllnanao a
faculaaae oe construir,
A~ão"",: OHl - Instala~ão oe Lom~aaas Eletrônicas no Território 00 Município,
Descri~ão:
Instala~ão oe Lom~aaas Eletrônicas no Território ao Município,
su~fun~ão:

m - Ha~ita~ão

Rural

programa: 0105 - programa oe Ha~ita~ão Popular,
O~jetiva tornar acessível a moraoia para a popula~ão cuja renoa familiar mensal ~ruta que não possuo
conoi~ões para aoquirir uma ~a~ita~ão que melhore a sua qualiaaoe oe vioa,
A~ão"",: OW - Constru~ão ae uniaaoes Haoitacionais na Zona Rural ao Município,
Descri~ão:
Constru~ão oe uniaaoes Ha~itacionais na Zona Rural 00 Município,
Su~função: 48l - Ha~ita~ão uroana
programa: OlOJ - programa oe Haoita~ão Popular,
Oojetiva tornar acessível a moraaia para a popula~ão cuja renoa familiar mensal ~ruta que não possuo
conoi~ões para aaquirir uma ~a~ita~ão que melhore a sua qualiaaae oe vioa,
A~ão", ,,: 0110 - Constru~ão oe unioaoes Haoitacionais na Zona uroana 00 Municipio,
Descri~ão:
Constru~ão oe unioaoes Ha~itacionais na Zona uroana 00 Município,
Suofunção: 11l - Saneamento Básico uroano
programa: 0101 - planejamento ur~ano,
planeJamento uroano é um projeto oe oesenvolvimento e organização uroanisticos oe uma por~ão
territorial, que visa promover o maior ~roveito social e comodiaaae 005 ~aoitantes, através oa
o~servância oe normas ae estética, ~igiene e infra-estruturas, Traauzem-se em limitações ao
incontrolaao exercícjo ao aireito ae proprieoaae, conaicionanao a ocupa~ão 00 solo e oiscipllnanoo a
faculoaoe oe construlr,
A~ão,:,!,: 01)1- Implantaçªo ao Sjstema ae Saneamento B~sjco no Munjcípjo,
Descrlçao:
Implanta~ao ao Slstema ae Saneamento BaSlCO no Munlclplo,
Ação"",: 01lL - Manutenção e Conservação 00 Sistema ae Sanemento Básico 00 Municí~io,
Descrição:
Manuten~ão e conservação 00 Sistema oe Saneamento Básico ao Municipio,
Su~fun~ão: 14J - Recuperação oe Áreas Degraaaoas
Programa: 0700 - Infraestrutura Hídrica,
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A área ~e Infraestrutura Hí~rica envolve um amplo conjunto ~e interven~ões que ouscam, entre outros,o
a~roveitamento múltiplo oos recursos ~íoricos, visanoo a ~romo~ão 00 oesenvolvimento socioeconômico
oas regiõe~ e áreas oe inser~ão oas oor~s" o ~l~nel'amento, mel~Qrja e retifica~ão oas co~oi~õ~s
o~eraClonalS e oe escoamento de cor~os ~lorlcos, a uz oe conolclonantes tecnlcas e amolentals
existentes,Este programa tem como oojetivo aumentar a oferta ~e água ~ara o consumo ~umano e para a
~roou~~o, garantiDo a oistrioui~ão equjlioraoa oe água,e priorizanoo ~s regiões de maior çritjcio~oe,
por melO oe ooras estruturantes oe lnfraestrutura ~lorlca nos segulntes segmentos, revltallza~ao e
i~tegra~~o oe oacjas _ ~iorográficas;proou~ão e oistrioui~ão oe água oruta; aproveitamento
~loroagrlcola-Irrlga~ao,
A~ão"" ,: 011) - pereniza~ão 00 Rio Araiou no Terrritório 00 Município,
Descri~ão:
pereniza~ão do Rio Araiou no Território 00 Municí~io,
programa: 0101 - planejamento uroano,
planeJamento uroano é um ~rojeto oe oesenvolvimento e organização uroanísticos oe uma por~ão
territorial, que visa ~romover o maior proveito social e comodioaoe OOS ~aoitantes, através oa
ooservância oe normas oe estética, ~igiene e infra-estruturas. Traouzem-se em limita~ões ao
incontrolaoo exercícjo 00 oireito de pro~rieoaoe, conoicionanoo a ocu~a~ão 00 solo e oisci~llnanoo a
faculoaoe oe construlr.
A~ão.",,: 0114 - Recupera~ão oe Áreas Degraoaoas proximo ao Canal do Traoalnador e Duplica~ão,
Descri~ão:
Recu~era~ão oe Áreas Degraoaoas próxi~o,aQ canal oQ Tr~oal~aoor e Du~lica~ão
oa Ponte no Mesmo Contra Fluxo, no TerrltorlO 00 Munlcl~lo.
suofun~ão: 144 - Recursos Hídricos
programa: 0100 - Infraestrutura Híorica.
A área oe Infraestrutura Híorica envolve um amplo conjunto oe interven~ões que ouscam, entre outros,o
a~roveitamento múltiplo OOS recursos ~íoricos, visanoo a promo~ão 00 oesenvolvimento socioeconômico
oas regiões e áreas oe inserção oas o~ras, o ~lanel'amento, mel~oria e retifica~ão oas conoi~ões
o~eraclonais e oe escoamento de corRos ~íoricos, à uz oe conoicionantes técnlcas e amoientais
existentes. Este programa tem como oojetivo aumentar a oferta oe água ~ara o consumo numano e para a
~rodu~?o, garantioo a oistrioui~ão equjlioraoa oe água,e priorizanoo ~s regiões oe maior çritjcio~oe,
por melO oe ooras estruturantes oe lnfraestrutura ~ldrlca nos segulntes segmentos, revltallza~ao e
i~tegra~~o oe ~acjas _ ~iorográficas;~roou~ão e oistri~ui~ão oe água ~ruta; a~roveitamento
~loroagrlcola-Irrlga~ao,
A~ão." .,: OLL~ - Constru~ão oe passagens Molnaoas.
Descri~ão:
Contruir passagens Mol~aoas que facilite o Transporte dos Municipes .
A~ão.",,: OL)4 - Constru~ão oe Barragens.
Descri~ão:
Construlr oarragens para atenoer a popula~ão .
Suofun~ão: óól - promo~ão Inoustrial
programa: 0101 - planejamento uroano.
planeJamento uroano é um projeto oe oesenvolvimento e organização uroanísticos oe uma ~or~ão
territorial, que visa promover o maior p'roveito social e comoàioaoe OOS naoitantes, através oa
ooservância oe normas de estética, nigiene e infra-estruturas, Traduzem-se em limita~ões ao
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lncontrolaoo exercício 00 oireito
faculaaae ae construir,

oe proprieoaae, conaicionanao a ocupação ao solo e aisciplinanao a

Ação"",: OHO - criaçãO/Ampliação ae um Distrito InaustriaL
Descrição:
criação/Amp1iação,a~ ~m Distrito Inaustrial,
Instalarem no Munlclplo,
suofunção:

páglna : OJO

para Atrair

Empresas para se

m - Turismo

programa: OlOó - planejamento aa Infra-Estrutura Turística
,
~rograma responsáv~l pela ela~oração e pe1a ex~cução a~ planos, Rrogramqs ~ ações relacion~aos a
lnfraestrutura turl~tlca, perm1tlndo a ,artlculaçao ae açoes com os ~emals orgaos governamentals que
lnteragem com a Pol1tlca Naclonal ae Turlsmo,
Ação, : '!': 001I - Imp 1antaçªo ae Turj smo no Munj C] pjo,
Descrlçao:
Implantaçao ae Turlsmo no Munlclplo,
Ação"" ,: 0141 - Desenvolvimento
Descrição:
Desenvolvimento

e Expansão aas Potencialiaaaes Turísticas ao Município,
e Expansão aas potencialioaaes Turísticas ao Município,

Suofunção: llL - Energia Elétrica
Programa: 0101 - planejamento Uroano,
planeJamento uroano é
territorial, que visa
ooservância ae normas
incontrolaao exercício
faculoaae oe construlr,

um projeto ae aesenvolvimento e organização uroanísticos ae uma porção
promover o maior proveito social e comodiaaae aos naoitantes, através aa
ae estética, nigiene e infra-estruturas, Traauzem-se em limitações ao
ao aireito ae proprieaaae, conaicionanao a ocupação ao solo e aiscipllnanao a

Ação"",: 01Jl - Ampliação aa Reae ae Energia Elétrica Uroana ao Municíplo,
Descrição:
Ampliação aa Reae ae Energia Elétrica Uroana ao Município,
Ação", ,,: 01,~ - Ampliação aa Reae ae Energia Elétrica Rural ao Município,
Descrlção:
Ampliação aa Reae ae Energia Elétrica Rural 00 Município,
Função: 1~- Ciência e Tecnologia

Suofunção: 111 - Desenvolvimento

Científico

programa: OOU - Ensino profissional.
colaoorar com a meta Nacional e oferecer matriculas na Eaucação profissional técnica oe nível méoio,
asseguranao a qualiaaae oa oferta e aa expansão neste segmento puolico,
Ação"",: OLl, - Ampliar/reformar o CVT ao Município,
Descrição:
Ampliar e reformar o CVT do Munclpio,
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Páglna : OH

suofun~ão: )lj - Difusão ao Connecimento Clentífico e Tec
programa:

om - Ensino Profissional.

"
"
,
"
Colaoorar com a meta Nacional e oferecer matriculas na Eauca~ão Proflsslonal tecnlca ae nlvel mealo,
asseguranao a ~ualldaae aa oferta e da expansão neste segmento púolico,

A~ão,:,!,:
Descrl~ao:

om - promo~ão de curso~ T~cnlcos para o~ Dicentes ao M~njcíplo,
Promover cursos tecnlCOS ~ara os alcentes ao Muncl~lo,

A~ão,:,!,: Dn4 - A~oiar!incentlvar as a~ões do CVT,dq ~unicí~lo,
Descrl~ao:
Incentlvar as a~oes do CVT do Munlclplo,
Fun~ão: iO - Agricultura

suofun~ão: 1ii - Administra~ão Geral
programa: 0100 - Gestão.e A~oio Adminlstrativo
PROMO(AO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VISANDO O MELHORIAS DO FUNCIONAMENTO
GOVERNAMENTAL,
A~ão"",:
Descri~ão:

om - Manuten~ão

aas Ativ, Administr Da Sec. Agricultura,pesca, A~uic e Meio Amoiente,
Manter as ativldades aa Sec de Agricultura, Pesca, A~uicultura e Meio Amoiente
resp,onsável pelo planeja~ento, análi~e, cQoraena~ão ~a~ ,a~ões aestinaaas a
Agrlcultura, Pesca , A~Ulcultura e MelO AmOlente ao munlclplo de ITAI(ABA,

programa: O~OO - Agrlcultura e Meio Amoiente,
Promover as de forma sustentável o fortalecimento da Agricultura Municipal,
A~ão,:,!,: 0110 - crjar_Lei Munjci~al,(fundo Municipa1)"Nra Garantir RecursQs próprios , ,
Descrl~ao:
Crla~ao ae Lel ,Munlclpa] fFundo Munlclpal), para Garantlr Recursos proprlo
para a Secretarla de Agrlcu tura,
A~ão"",: 0111 - Manuten~ão do programa de Ditriouição de Horas de Trator e Lona,
Descri~ão:
Manute~~ão do programa ~e Distrióuj~~o, ae Horas ae Trator e Lona, para
Incentlvo a produ~ao Agrlcola no Munlclplo,
A~ão, :'!':
Descrl~ao:

om - Manuten~ão

~e ~á~uinas e,E~uipamentos,
,
Manter as ma~ulnas e e~ulpamentos da Secretarla de Infraestrutura,

Suofun~ão: 4)1 - Infra Estrutura Uroana
Programa: O~OO - Agricultura e Meio Amoiente,
Promover as de forma sustentável o fortalecimento da Agricultura Municlpal,
A~ão"",:

om - Crla~ão Área de preserva~ão AmOlental

- APA, (Serra do Ererê) no Município,
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)~1- preserva~ão
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Cria~ão oe Área oe preserva~ão Amoiental - APA, (Serra 00 Ererê) no Municipio,
e conserva~ão Amoiental

programa: O~OO - Agricultura e Meio Amoiente,
Promover as oe forma sustentável o fortalecimento oa Agricultura Municipal,
A~ão"" ,: OL4, - Arooriza~ão e Reflorestamento oe pra~as e Ruas,
Descri~ão:
Aroorizar e reflorestar as pra~as e as ruas DO municipio,
suofun~ão: )~~ - Recursos Hioricos
programa: O~OO - Agricultura e Meio Amoiente,
promover as oe forma sustentável o fortalecimento
A~ão,:,!,:
Descrl~ao:
programa:

0~01 - Irriga~ão

0111-

preserva~ªo/uroanjza~ªo
preserva~ao/uroanlza~ao

e Aoastecimento

oa Agricultura Municipal,

ae Lagoas e A~uaes ao Munjcípjo,
ae Lagoas e A~uaes ao Munlclplo,

Dágua Potável,

as
A~ão", ,,:
Descri~ão:
suofun~ão:

001 - promo~ão

010~ - Desenvolver

pereniza~ão ao Rio Araiou e Rio Palnano atraves oa Sec oe Agricultu,
pereniza~ão ao Rio Araiou e Rio Palnano pela Sec ae Agricultura,

aa proau~ão vegetal

programa: O~OO - Agricultura e Meio Amoiente,
Promover as ae forma sustentável o fortalecimento aa Agricultura Municipal,
A~ão"",: 011L - Apoio/Fortalecimento
Descri~ão:
Apoio/Fortalecimento
A~ão"",:
Descri~ão:

011, - Preserva~ão

A~ão", ,,:
Descrição:

011~ - Desenvolvimento

aa Agricultura Familiar ao Municipio,
aa Agrigultura Familiar ao Municipio,

aa Cultura oa Carnauoeira no Municipio,
preservação da Cultura da Carnauoeira no Municipio,

Desenvolvimento

Ação"",: 01Ll - Desenvolvimento
Descrição:
Desenvolvimento

ae feiras oa proau~ão aa agricultura familiar 00 municipio,
oe feiras aa prooução oa agricultura familiar 00 municipio,
e Fomento oa Agroinoústria ao Municipio
e Fomento aa Agroinaústria 00 Municipio,

suofunção: OOL - promo~ão da produção Animal
programa: O~OL - pecuaria e psicultura,
Desenvolver a pecuária e a psicultura de forma sustentável de forma rentável,
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A~ão ..... : 0111 - Fortalecimento aas cam~an~as ae vacinas.aos reoan~os ao Municí~io:
Descri~ão:
Fortaleclmento aas cam~an~as ae vaClna~ao aos reoan~os ao Munlcl~lo.
A~ão ..... : 0110 - Melnorar a Qualiaaae Genética aos Reoannos ao Munucípio.
Descri~ão:
Melnoria na Qualiaaae Genéticas aos Reoannos ao Município.
Suofunção: 001 - Aoastecimento
programa: O~OO - Agricultura e Meio Amoiente.
Promover as ae forma sustentável o fortalecimento aa Agricultura Municipal.
Ação ..... : 011~ - Revitaliza~ão aa Comuniaaoe Rancno 00 Povo.
Descrição:
Revitalização aa Comuniaaae Rancno ao Povo (patrimônio Histórico! Realização
ae Feiras) ao Município.
programa: 0~01 - Irrigação e Aoastecimento
as

Dágua Potável.

A~ão ..... : 011~ - Implanta~ão/Amplia~ão oe Sistema oe Aoastecimento Dagua Potável.
Descrição:
Implantªção/Ampliaçio.a~ Sistema ae Aoastecimento Dagua Potável nos Distritos
e localldaae 00 Munlcl~lO.
programa: 080l - pecuaria e psicultura.
Desenvolver a pecuária e a psicultura oe forma sustentável oe forma rentável.
Ação.:.!.: 0110 - ApoiO/Incentivar
Descrlçao:
Apolo/Incentlvar

as açQes voltaoas ~ara as Ativiaaoes pesqueira no Município.
as açoes voltaaas para as Atlvloaaes pesquelra no MunlClplO.

A~ão. :.!.: 01ll - Apoiar/Incentivar a proouçªo Agrí~ola e pesqueira para Manuten~ãº Regular.
Descrlçao:
Apolar/Incentlvar ª proauçao Agr]C9la e Pesquelra para Manutençao Regular 005
Centros oe Aoasteclmento do Munlclplo.
Ação ..... : Olll - Construção/Amplia~ão
Descrição:
Construção/Am~liação

oe Mataoouro púolico Municipal.
oe Mataoouro púolico Municipal.

Suofunção: 001 - Irrigação
programa: 0801 - Irrigação e Aoastecimento Dágua Potável.
as
Ação. :.!.: 01lj - Fomentar AçQes oe projetos Irrigaaos no Município.
Descrlçao:
Fomentar Açoes ae proJetos Irrlgaaos no Munlclplo.
Ação ..... : 01l~ - Implantação/Melnoria
Descrição:
Implantação/Melnoria
Suofunção: 008 - promoção da proaução Agropecuária
programa: 0800 - Agricultura e Meio Amoiente.

aa Infraestrutura Hiarica ao Município.
aa Infraestrutura Híarica ao Município.
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Promover as ~e forma sustentável o fortalecimento ~a Agricultura Munici~al,
A~ão"" ,: Oll) - Manuten~ão e Am~lja~ãº ao programa Garanti~ Safra no Muni~í~iQ,
Descri~ão:
Manuten~ão e Ampl1an~ao ~o programa Garantla Safra no Munlclplo,
A~ão", ,,: Ollo - ApojarjIncentjvar as A~~es da Agrjcultura Famjliar do Munjcjpjo,
Descri~ão:
A~olar/Incentlvar as A~oes da Agrlcultura Famll1ar ~o Munlclplo,
Fun~ão: II - Desporto e lazer

suofun~ão: ~ll - Des~orto Comunitário
programa: OóOl - Infraestrutura ~ara o Des~orto,
A ci~a~e e um com~onente singular na rela~ão com seus ci~a~ãos,ora, a cida~e e o ~alco para o
exercício da ci~adania, ~os direitos e deveres garanti~os pela (onstitui~ão, ~entre eles, o ~ireito ao
~es~orto,É nos es~a~os da ci~a~e e na vida cotiàiana ~as ~essoas que o ~es~orto ~esenvolve suas formas
e manifesta~ões, Alem ~isso, o ~es~orto pro~uz ~ráticas sociais inegáveisl e ~ara que isso se realize,
e fun~amental a existência ~e equi~amentos ~es~ortivos na ci~a~e,É necessario que a ci~a~e ofere~a uma
diversi~ade de equi~amentos ~esp'ortivos, uma vez que esses equi~amentos devem p'ossioilitar maior
acessioili~a~e ~a ~o~ula~ão à ~rática ~es~ortiva, Para que isso se torne reali~a~e, e im~ortante que o
~oder púolico cym~ra .seu papel so~ial e político, ~lªnejan~o, ,construindo e mantendo QS equipamentos
levan~o em consl~eraçao as necessl~a~es da ~opula~ao, As lnfraestruturas ~es~ortlvas ~evem ser
pensadas e ~lanejadas no sentido ~e que se integrem a mal~a uroana, ~even~o ser ~istriouí~as ~e forma
narmoniosa, consl~eran~o as carências em termos ~e tipologia, oem como para aten~er às necessi~a~es
~os ~iversos tipos e níveis ~e prática ~esportiva,
A~ão"",: 001~ - Reforma/ampliação ~o Está~io Municípal,
Descrição:
Reforma e ampl1ação Estádio Municípal,
programa: 0010 - Desenvolvimento do Desporto Comunitário e de Ren~imento,
A ci~ade é um componente singular na rela~ão com seus cida~ãos,Ora, a ci~a~e e o ~alco para o
exercício ~a ci~a~ania, ~os ~ireitos e ~everes garanti~os ~ela (onstitui~ão, dentre eles, o direito ao
desporto,É nos es~a~os da cida~e e na vi~a cotiàiana das ~essoas que o des~orto ~esenvolve suas formas
e manifesta~ões, Alem disso, o ~esporto ~ro~uz práticas sociais inegáveisl e ~ara que isso se realize,
é fundamental a existência ~e equi~amentos ~esportivos na ci~ade,É necessario que a ci~ade ofere~a uma
~iversida~e ~e equipamentos des~ortivos, uma vez que esses equi~amentos devem p'ossioilitar maior
acessioili~a~e ~a ~o~ula~ão à ~rática ~es~ortiva, Para que isso se torne reali~ade, e im~ortante que o
~o~er ~úolico cympra .seu ~a~el so~ial e ~olítico, ~lªnejan~o, ,construindo e manten~o QS equipamentos
levando em conslderaçao as necesslda~es ~a popula~ao, As lnfraestruturas ~esportlvas devem ser
pensadas e planeja~as no senti~o ~e que se integrem a mal~a uroana, deven~o ser ~istriouí~as de forma
narmoniosa, conslderanao as carências em termos ae tipologia, bem como para atenaer às necessiaaaes
~os ~iversos tipos e níveis ~e prática ~esportiva,
A~ão,:,!,: 001) - Incentjvar/Apojar a Realjza~~o ~e Campeonatos/Torneios Esportivos no ~unicípio,
Descrl~ao:
Inc~ntlyar/Apolar a Real1za~ao de campeonatos/Tornelos Esportlvos no
Munlclplo,
Ação, :'!': Ol!) - Manutenção e reforma ao~ Equipamentos e~portivos, , , ,
Descrlçao:
Manter e refomar os equlpamentos esportlvos no munlclplo,
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A~ão", ,,: Oll, - Cursos de capacita~ão de ar~itros,
Descri~ão:
Cursos de capacita~ão de ar~itros,
A~ão", ,,: Oll~ - Incentivar/implantar a Capoira nas Escolas,
Descri~ão:
incentivar e implantar a prática da capoeira nas escolas,
A~ão", ,,: Ol19 - Manuten~ão das atividades esportivas do Município,
Descri~ão:
Manter as atividades esportivas do Município,
programa: 0011 - constru~ão,Amplia~ão e Reforma de Unidades Esportivas,
.
O desporto constitui urna das grandes constru~ões culturais da numanidade, e seus valores estao
agregados à sua prática, Para ~ue isso se torne realidade, e importante ~ue o poder pú~licQ cum~ra seu
papel sQcial ~ político" planejando,a~oiªndo, incentivando e promover as práticas esportlvas levando
em consldera~ao as necessldades âa popu·la~ao,
A~ão, :'!': 00,0 - constru~~o de Quadras poljesportjvas no Munjcjpjo,
Descrlçao:
Constru~ao de Quadras pollesportlvas no Munlclplo,
A~ão", ,,: Ollo - Implanta~ão de tabelas de BasKet de Rua nas pra~as,
Descri~ão:
Implantar ta~elas de BasKet de ruas nas pra~as,
A~ão", ,,: OllO - constru~ão da Areninna do conjunto Padre Abílio,
Descri~ão:
Construlr a Areninna do conjunto padre Abílio,
Subfun~ão: ~1) - Lazer
programa: 0011 - constru~ão,Amplia~ão e Reforma de Unidades Esportivas,
O desporto constitui uma das grandes constru~ões culturais da numanidade, e seus valores estão
agregados à sua prática, Para que isso se torne realidade, e importante que o poder pú~lico cum~ra seu
papel sQcial ~ político" planejando,a~oiªndo, incentivando e promover as práticas esportivas levando
em consldera~ao as necessldades âa popula~ao,
A~ão"",: 00,/ - constru~ão de pista de SKATE na Beira Rio,
Descri~ão:
Constru~ão de pista de SKATE na Beira Rio,
programa: Ooll - Desenvolvimento de A~ões de Lazer e Integra~ão Social,
A cidade e um componente singular na rela~ão com seus cidadãos,ora, a cidade e o palco para o
exercício da cidadania, dos direitos e deveres garantidos pela Constitui~ão, dentre eles, o direito ao
desporto,É nos espa~os da cidade e na vida cotiâiana das pessoas que o desporto desenvolve suas formas
e manifesta~ões, Alem disso, o desporto produz práticas sociais inegáveis, e para que isso se realize,
e fundamental a exist~ncia ~e equipamentos desportivos na cidade,É necessario ~ue a cidade ofere~a uma
diversidade de equipamentos desportivos, uma vez que esses equipamentos devem possibilitar maior
acessibilidade da popula~ão à prática desportiva, Para que isso se torne realidade, e importante que o
~oder público c~mpra .seu papel so~ial e político, plªnejando, ,construindo e mantendo QS equipamentos
·Ievando em consldera~ao as necessldades da popula~ao, AS lnfraestruturas desportlvas devem ser
pensadas e planejadas no sentido de que se integrem a malna urbana, devendo ser distribuídas de forma
harmoQiosa, cOQslderan~o ªs car~rycjas em termos de tipologia, bem como para atender às necessidades
dos dlversos tlpOS e nlvelS de pratlca desportlva,
Ação"",:

0078 - Fomentar ações para apoiar o Desporto Amador na Sede e Distrito do Município,
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Fomentar ações pars apoiar o Desporto Ama~or na Se~e e Distrito ~o Município.

~m- Desenvolvjmento

de Açges, Lazer e Integraçªo socjal da população do Munjcjpjo.
Desenvolvlmento de Açoes, Laser e Integraçao Soclal da populaçao do Munlclplo.

Função: ~~ - Reserva de Contingência

Subfunção: ~~~ - Reserva ~e Contingência
programa: ~~~~ - Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
Ação.:.!.: ~Oll- Reserva de contjng~ncja
Descrlçao:
Reserva ~e ContlngenCla.
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Macro oojetivo: 0001 - Mel~oria oa Qualioaoe oe vioa oas Pessoas
programa: OiOl - Defesa civil e Atenoimento a Situa~ões Emerg, e Calamitosas
A~ões oe Defesa civil e Atenoimento a situa~ões Emergenciais e Calamitosas,
programa: 010) - Programa oe Haoita~ão popular,
,,
oojetiva tornar acessivel a moraoia ~ara a ~o~ula~ão cuja rena a famll1ar mensal
oruta que não ROSSUO conoi~ões ~ara aoquirir uma ~aoita~ão que mel~ore a sua
qualioaoe oe viaa,
Macro oojetivo: OOOi - Minimizar os Efeitos oa Seca
programa: 0~01 - Irrigação e Aoastecimento Dágua Potável,
as
Macro oojetivo: 000) - Qualifica~ão Tecnica aos Profissionais
programa: 001) - Ensino Profissional,
Colaoorar com a meta Nacional e oferecer matriculas na Eouca~ão profissional
técnica oe nivel méoio, asseguranoo a qualioaoe oa oferta e oa ex~ansão neste
segmento ~uolico,
programa: O~Ol - pecuaria e Psi cultura,
Desenvolver a ~ecuária e a ~sicultura oe forma sustentável oe forma rentável,
Macro oojetivo: 0004 - Otimizar os Recursos Puolicos Munici~ais
programa: 0001 - Desenvolvimento Legislativo
pro~iciar o oesenvolvimento oas ativioaoes legislativas ao Municl~io oe Itai~aoa
programa: 0100 - Gestão.e A~oio Aoministrativo
PROMOÇAO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES
FUNCIONAMENTO GOVERNAMENTAL,
programa: lOOO - princi~al e Encargos oa Dlvioa
Quitar as oivioas funoaoas oecorrentes
anteriores,

ADMINISTRATIVAS

VISANDO O MELHORIAS DO

oe ~arcelamentos

oe oéoitos oe gestões

programa: i001 - Encargos Sociais
(~nt\louir ~ara o Regime oe previoência Social e Forma~ão ao Patrimônio 00 Servioor
PU011CO
programa: iOOi - Sentenças Juoiciais
Quita~ao oe ~recatórios juoiciais e oes~esas oe exerclcios anteriores
programa: lOO) - Outros Encargos Es~eciais
Outros Encargos Es~eclals,
Macro oojetivo: 0001 - A~oiar as A~ões voltaoas a Mel~oria oa Qualioaoe oa Saúoe
Programa: 0400 - Atenção Básica,
A Atenção Básica é um conjunto oe a~ões, oe caráter inoivioual e coletivo, situaoas
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no Rrimeiro nivel oe atenção aos sistemas oe saúoe, voltaoas para a pro~oção oa
saúoe, a ~revenção oe agravos, tratamento e a rea~ilitação en~uanto estrategla oas
ações municipais oe saúàe é conce~ioa como oroenaoora 00 slstema loco reg1onal1
integranoo os oiferentes pontos que compõe e oefininoo um novo mooel0 oe atenção a
saúae,
Programa: 0401 - Recursos Humanos em saúae Pú~lica
Recursos Humanos em Saúoe púolica,
programa: 040i - vigilância em Saúae,
programa oestinaoo a estruturar o serviço oe vigilancia e proteger a sauoe
ina1vi~ual e coletiva aa população 00 muni~i~iº, ~ vigilância em Saúàe: é formaoa
por OOlS componentes
(v1g1lanc1a
epioemiológica
e
am~iental

e
vigilância sanitária), Os recursos oe um componente pooem ser utilizaoos em açõesoo
outro componente
programa: 040j - Atenção oe Méoia e Alta complexioaoe,
prqgrama oesti~a~o para garantir a po~ula(ão a at~nção s~c~noária oe qualio~oe em
sauàe no Mun1c1p1o oe ITAI\ABA atraves da Atençao oa Meo1a e Alta complex1oaoe,
Atenção oa Méaia
e
Alta
complexioaoe
é
formaoo
por
oois
componentes
(limite
financeiro
oa
méoia
e
al a
complexioaoe
am~ulatqrjal
e
nospitalar_
MAC
e
funoo
oe
ações
estrateg1cas
e
c mpensaçao
Faec), No componente MAC estão os recursos para financiamento oe proceoimentos eoe
incentivos permanentes, senao transferioos mensalmente (pelo FNS aos estaaos
programa: 0404 - Assistência Farmacêutica,
programa oestinaoo assegurar
a assistência
farmaceutica
oe ~ualioaoe
ace~si~ilioaoe para a
po~ulação,
A assistencia
Farmaceut1ca
é
conjunto
oe.
açoes
voltaoas.
para
a
promoçao,
proteçao
recuperaçao
oa
saúoe

e
o

inoivioual e coletiva, que tem o o~jetivo oe via~ilizar o acesso e o uso
racionaloos meoicamentos, Envolve
programa: 040) - politicas Pú~licas oe Saúoe,
As politicas pú~licas em saúoe integram o campo oe ação social 00 Estaoo orientaoo
para a melnoria oas conaições oe saúàe oa população e aos amoientes natural~ social
e 00 tra~alno, Sua tareta es~ecifica em relação às outras politicas púolicas oa
área social consiste em organizar as funções pú~licas governamentais Rara a
promoção, proteção e recuperação oa saúoe OOS inoiviouos e oa coletivioaoe,As
polit1cas púolicas De saúoe or1entam-se oesDe 1~~~,
conforme a constituição FeDeral
promulgaoa neste ano, pelos princiRios oe universaliDaDe e e~üioaoe no acesso às
ações e serviços e pelas oiretrizes oe oescentralização oag estao, De integralioaoe
ao atenDimento e oe participação oa comunioaoe, na organização De um sistema único
oe saÚDe no território nacional,As politicas púolicas se materializam através oa
ação concreta oe sujeitos sociais e oe ativioaoes institucionais que as realizam em
caoa contexto e conoicionam seus resultaoos, Por isso! o acom~annamento aos
proces~os p~los quais elas são implementaDas e a avaliaçao De seu imQacto soare a
sltuaçao eXlstente devem ser permanentes,Este
programa ousca fortalecer a
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ca~acl0aoe oe gestão na lm~lanta~ão oas ~olltlcas ~uollcas oe sauoe,
Macro oojetlvo: 0000 . A~olar as A~ões voltaoas a Melnorla oa Qualloaoe oa Eouca~ão
programa: 0000 . Enslno Funoamental
"
,
Promover a~ões necessárlas a manuten~ão oe órgão(s) aa estrutura aomlnlstratlva
alreta,ou lnalreta 00 munlci~lo aestlnaao(s) a ~resta~ão Qlreta o~ servjcqs
ecucaclonals a ~o~ula~ão alvo ce ó a 14 anos, Inclul tamoem, as suoven~oes SOClalS
~agas a lnst1tul~oes ~rlvaQas oe enslno funcamental ,Não lnclui o fornecimento ce
merenca escolar ou oe llvros e outros materlals oloátlcos, a compra ae veiculos
~ara trans~orte escolar ou oe equlpamentos oe lnformática ~ara as escolas, ou
alnaa, os servl~os oe asslstêncla soclal e ae saúoe ~restaoos aos alunos,
programa: 0001 . Recursos Humanos em Eauca~ªo
Recursos Humanos em Eauca~ao,
programa: OoOi . Trans~orte Escolar
programa oestinaaa ~ara custear o transporte escolar para garantlr o acesso aos
alunos aa Zona Rural e uroana ao estaoeleclmentos oe enslno aa reae munlclpal ae
,Esta a~ão custe a oes~esas com reforma seguros, llcenclamento, lm~ostos e taxas,
p'neus, câmaras, servl~os ae mecânlca em trelo, sus~ensão, câmolo, motorl e1etrica e
funllarla, recu~era~ão ae assentos, comoustlvel e luorlflcantes ao velculo ou, no
que couoer, oa emoarca~ão utlllzaoa ~ara o trans~orte ae alunos aa eauca~ão oáslca
~úollca resl~entes em ar~a rural, serve, tamoém, ~ara o ~agamento ae servl~os
contrataaos Junto a tercelros ~ara o transporte escolar,
programa: 000) . Eou~a~ão superior
, .,.
A~olar ~ ~o~~la~ao. ~nlversltarla
munlCl~lOS ClrcunV1Zlnnos,

que cursa o enslno su~erl0r nos ~olos locals e

programa: 0004 . Gestão oa Eouca~ão Báslca
progrgm~ voltaaa ~ara a~ões que complementem a melnora aa qualiaaae ao Enslno no
MunlCl ~lo,
programa: 000~ . Eauca~ão ae Jovens e Aoultos
Crlar conol~ões necessarias ~ara a vlaolllzação oa lnser~ão ae jovens e aoultos nas
escolas ao municl~lo, A eoucação ae aaultos é uma ~rátlca em que aaultos se
envolvem em atlvl~aoes slstemáticas e sustentaoas ae auto·eauca~ão a fim ae ooter
novas formas ae conneclmentos, naoillaaaes, atltuoes e valores,Pooe slgnlflcar
qualquer forma oe a~renoizagem oe aoultos que envolve além aa escolariza~ão
traalCional, a a1faoetiza~ão oáslca ~ara a reallza~ão pessoal, Em ~artlcular, a
eouca~ão oe aoultos reflete uma filosofia específlca sobre a~renoizagem e enSlno
com,oase no ~ressu~qsto ae que os a~ultos ~ooem e querem a~r~nâer, que são ca~az~s
e OlS~qStos a assumlr a r~sponsaollloao~ por sua aprenalzagem e que a proprla
apren~lzagem aeve res~onaer as suas necesslaaâes,
programa: 000~ . Eauca~ão Infantll
Melnorla nos lnaicaaores gerais oe eauca~ão ao Munlci~lo Promover a~ões necessárlas
a manuten~ão ae órgão(s) oa estrutura aamlnlstratlva olreta ou lnalreta ao
munlcj~lo o~stinaoo(s) à ºresta~ãq ,aireta oe servlcQs ~a~cacl0n~ls a ~opula~ãQ ,
Inclul tamoem, as suoven~oes SOClalS ~agas a lnstltulçoes prlvaoas âe enSlno
infantil,Inclui o fornecimento ae merenaa escolar ou oe livros e outros materlais
oloaticos, a com~ra oe veículos ~ara transporte escolar ou oe equl~amentos oe
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informática para as escolas, ou ainda, os serviços de assistência social e de saude
prestados aos alunos,
programa: 0014 - Educação Especial/Inclusiva
,
Capacltar professores, tecnicos e coor~ena~ores para tra~al~ar com crlancas e
a~olescentes, A e~ucação especial é uma e~ucação organiza~a para aten~er especifica
e exclusivamente alunos com determinadas necessiâades especiais, Algumas escolas
dedicam-se ap'enas a um tipo de necessidade, enquanto outras se dedicam a vários, O
ensino especial tem sido alvo de criticas por não promover o convivi o entre as
crianças especiais e as demais crianças, Por outro lado, a escola direcionada p'ara
a educação especial conta com materials, equip'amentos e professores especializa~os,
O sistema regular de ,ensinQ precisa ser a~aptado e pedagogicamente transformado
para atender de forma lncluslva,
Macro oojetivo: 0001 - Dotar o Municipio de Infra Estrutura
programa: 0100 - Infraestrutura Hidrica,
A área de Infraestrutura Hidrica envolve um amplo conjunto de intervenções que
ouscaml entre outros,o aproveitamento multip'lo dos recursos ~idricos, vlsando a
promo~ao do desenvolvimento socioeconômico ~as regiões e áreas de inserção das
ooras, o planejamento, melnoria e retificação das condições operacionals e de
escoamento de corpos nidricos, à luz de condicionantes técnicas e amoientais
existentes,Este programa tem como oojetivo aumentar a oferta de água para o consumo
numano e p'ara a produção, garantido a distriouição equiliBrada de água e
p'riorizan~o as regiões ~e maior criticidade, por meio de ooras estruturantes de
infraestrutura niârica nos seguintes segmentos, revitalização e integração de
o~cias njdrográfi~as;~rodução e distriouição
de água óruta; aproveitamento
nldroagrlCola-Irrlgaçao,
programa: 0101 - Infraestrutura Uroana,
programa destinado ao desenvolvimento da Infraestrutura Uroana no Municipio de
Italçaoa, A infraestrutura uroana é o conjunto de sistemas técnicos de e~uip'amentos
e serviços necessários ao desenvolvimento das fun~ões uroanas é connecido como
infra-estrutura uroana, A infraestrurura uroana é definida em funções soo os
seguintes a~p'ectos: Asgecto social: visa promover adequada~ ~ondi~ões de mQr~dia,
traoal~o,sau~e, educaçao, lazer e segurança, Aspecto economlCO: âeve proplclar o
desenvolvimento de atlvioades de proâução e comercialização de ~ens e serviços,
Asp.ecto institucional: deve oferecer 05 meios necessários ao desenvolvimento das
atividades politico-administrativas da p'ró~ria cidade,
sendo
assim, a
infra-estrutura ~ro~na tem como oojetiyo fina·1 a pr~stação de u~ serviço~ pQis, por
ser,u~ slstema tecnlCO, requer algum tlpO de operaçao e algum tlpO de relaçao com o

usum o,

programa: OIOi - Gereciamento de Residuos Sólidos uroanos
O manejo inadequado dos residuos sólidos pode causar inumeros im~actos
socjoamoientajs neggtivos, tais como:, degr~dação e ~o~t~minação ~o 5010, p'olui~ão
da agua, prollferaçao de vetores de lmportancla sanltarla, como e o caso do Aeâes
aegypti (veto r da dengue), potencialização dos efeitos oe encnentes nos centros
urBanos, entre outros. Dlante desses potenciais prejuizos, é fundamental definir e
implementar politicas puolicas adequadas com vistas a garantir a destinação
adequada dos residuos sólidos,
programa: 0104 - conserva~ão de Equipamentos e Prédios Púolicos,
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programa oestinaoo a conservar
~uolicos,
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Equi~amentos

puolicos

oe uso comum e ~reoios

programa: 0101 - planejamento uroano,
,"
"
plane]amento uroano é um ~rojeto oe oesenvolv]mento e Qrganlz~~ao uroanl~tlcoS
uma ~or~ão territqrial, que V1Sª ~romover o malor ~rovelto soc1a1 e comoçlçaoe
naoitantes, atraves oa ooservancla
oe normas oe estetlca, nlglene
infra-estruturas, Traouzem-se em limita~6es ao incontrolaoo exercicio ao alreito
~ro~rieçaoe, conoicionando a ocu~a~ão ao solo e disci~linanoo a faculoaoe

oe
aos
e
oe
oe

oastmr:
programa: O~OO - Agricultura e Meio Amoiente,
Promover as oe forma sustentável o fortalecimento

,,
oa Agricultura Munlclpal,

Macro oojetivo: 0008 - Melnoria na Gestão de Pessoas
programa: 0100 - planejamento oa Infra-Estrutura Turistica
progr~ma res~Qn~ável ~ela elaoora~ão, e ~ela e~e~ução oe ~1anos,_~rogramªs e a~6es
relaclonaoos a lnfraestrutura turlstlca, ~ermltlndo a artlcula~ao de a~oes com os
oemais órgãos governamentais que interagem com a politica Nacional de Turismo,
Macro oojetivo: OOO~ - criar Infra-Estrutura

necessaria ~ara Desenvolvimento

oas Ativioaoes

programa: 0001 - preserva~ão ao patrimônio Histórico\Artistico e Cultural,
Cada indlviouo e ~arte de um toao - da socieoade e do amoiente onde vive - e
constrói, com os oemais, a nistória dessa socieoade, legando às gera~6es
futuras,Ror meio dos ~roautos criados e das interven~ões no amoiente, registros
ca~azes ae p'ro~iciar a compreensão oa nistória numana ~elas gera~6es futuras, A
oestrui~ão aos oen~ nerdados das gera~ões ~a~sao~s acarreta o rom~j~enfo ~g
corrente ao conneclmento, levando-nos a re~etlr lncessantemente eXp'erlenclas la
vivioas,Atualmente, a im~ortância aa preservação ganna novo foco, aecorrente aa
necessária consciência de diminuirmos o impacto soore o amoiente, provocado pela
~rodução de oens: A ~rese\v~~ão ~ o reuso ge,edificios e oojetos contriouem para a
redu~ao de energla e materla-prlma necessarlas para a ~rodu~a oe novos, Preservar
toa os os oens de natureza material e imaterial,de interesse cultural ou amoiental,
que ~ossuam signifi caoo nistórico, c~ltural ou sentimental, e,que ~ejam ca~azes~
no presente ou no futuro, de contrloulr ~ara a compreensao aa ldentldaoe cultural
da sociedaae que o proouziu,
programa: 0000 - Desenvolvimento Cultural,
Programa oestinaoo a promQção a cultura entre os naoitantes de o munici~io de
Ital~aoal com este OD]etlvo a im~lementa~ão de Es~a~os culturais far-se-na
necessárlo,além reformar, am~liar e aoquirir equipamentos para melnor dissimina~ão
cultural,
programa: 0001 - Infraestrutura ~ara o Desporto,
A cioaoe é um componente singular na rela~ão com seus cioaoãos,Ora, a cioade é o
~alco ~ara o exerci cio oa cidadania, dos direitos e deveres garantioos pela
(onstitui~ão, oentre eles, o oireito ao oesporto,É nos es~a~os oa cloaoe e na vioa
cotioiana das pessoas que o des~orto desenvolve suas formas e manifesta~6es, Além
disso, o desporto ~roduz p'ráticas sociais inegáveis, e para que isso se realize, é
fundamental a existencia oe equi~amentos des~ortivos na cioade,É necessário que a
cidade ofere~a uma diversidade de equi~amentos desportivos, uma vez que esses
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equipam~ntos aevem pos~i~ilitar
maior a~essi~ilia?ae aa população à prátjca
aesportlVa. Para que 1SS0 se torne reallaaae, e 1mportante que o poaer pU~11CO
cum~ra seu papel social e ~olítico, planejanao, construindo e mantenao os
equipamentos 1evanao em consiaeração
as necessiaaaes
aa po~ulação. As
infraestruturas aesportivas aevem ser pensaaas e planejaaas no sentiao de que se
integrem à mal~a urbana, aevenao ser aistri~uíaas ae forma ~armoniosa, consiaeranao
a~ carênci?s em t~rmçs ae ti~ologia, ~~m como para atenaer às necessiaaaes aos
a1versos t1pOS e n1ve1S ae prat1ca aesport1va.

programa: 0610 - Desenvolvimento ao Desporto comunitário e ae Renaimento.
A ciaaae e um componente singular na relação com seus ciaaaãos.Ora, a ciaaae e o
palco para o exercício aa ciaaaania, aos aireitos e aeveres garantiaos pela
constituição, aentre eles, o aireito ao aesporto.É nos espaços aa c1aaae e na viaa
cotiaiana aas pessoas que o aesporto aesenvolve suas formas e manifestações. Alem
aisso, o aesportq ~ro~uz p'rática~ sociais inegávejs, e par? que isso se re?lize, e
funaamental a eX1stenc1a oe equ1pamentos aesport1vos na c1aaae.E necessar10 que a
ciaaae ofereça uma aiversiaaae ae equipamentos aesp.ortivos, uma vez que esses
equipamentos aevem possi~ilitar
maior acessi~iliaaoe aa população à prática
aesportiva. Para que isso se torne realiaaae, e importante que o poaer pu~lico
cum~ra seu papel social e ~olítico, planejanao, construindo e mantenao os
equipamentos "Ievanao em consiaeração
as necessiaaaes
aa população. AS
infraestruturas aesportivas aevem ser pensaaas e planejaaas no sentiao de que se
integrem à mal~a urbana, aevenao ser aistri~uíaas ae forma ~armoniosa, consiaeranao
a~ carênci?s em t~rmqs ae tipologia, o~m como para atenaer às necessiaaaes aos
alversos t1pOS e n1ve1S ae pratlca desportlva.
programa: 0611 - construção,Ampliação e Reforma ae uniaaaes Esportivas.
O aesporto constitui uma aas granaes construções culturais aa ~umaniaaae, e seus
valores estão agregaaos à sua prática. Para que isso se torne real1aaae, e
imporiante que.o
pçaer .pu~lico cumpra seu papel social. e político,
plan~]anaOlapolanao, l~centlvanao e prQmover as prat1cas esportlvas levanao em
conslderaçao as necess1aaaes aa populaçao.
programa: 0611 - Desenvolvimento ae Ações ae Lazer e Integração Social.
A ciaaae e um componente singular na relação com seus ciaaaãos.ora, a ciaaae e o
palco para o exercício aa cidaaania, aos aireitos e aeveres garantiaos pela
constituição, aentre eles, o aireito ao aesporto.É nos espaços aa c1aaae e na viaa
cotiaiana aas pessoas que o aesporto aesenvolve suas formas e manifestações. Alem
aisso, o aesportq ~ro~uz p'rática~ sociais inegávejs, e par? que isso se re?lize, e
funaamental a eXlstenc1a oe equ1pamentos aesport1vos na c1aaae.E necessar10 que a
ciaaae ofereça uma aiversiaaae oe equipamentos aesp.ortivos, uma vez que esses
equipamentos aevem possioilitar
maior acessioiliaaoe aa população à prática
oesportiva. Para que isso se torne realioaoe, e importante que o pooer pu~lico
cumpra seu papel social e político, planejanoo, construindo e mantenao os
equipamentos 1evanoo em consiaeração
as necessiaaaes
oa população. As
infraestruturas aesportivas aevem ser pensaaas e planejaaas no sentiao de que se
integrem à mal~a urbana, oevenoo ser aistri~uíoas oe forma ~armoniosa, consiaeranao
a~ carênci?s em t~rmçs ae tipologia, ~~m como para atenaer às necessiaaaes aos
alversos t1pOS e nlve1S oe prat1ca desport1va.
Macro oojetivo: 0010 - rnclusao Social aos municipes carentes
programa:

mo - proteção

Social Básica.
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A ~roteção social oásica tem como oojetivos prevenir situa~ões oe risco p'or meio ao
oes~nyolvimento oe,~~t~ncialioaoe~
e aqujsi~ões~ ~ o forta1ecimento ~e ví~culos
famlllares e comunltarlOS,
Destlna-se
a ~o~ula~ao que Vlve em sltua~ao Qe
vulneraoilioaoe social oecorrente oa ~ooreza, ~riva~ão (ausência oe renoa~ ~recárlo
ou nulo acesso aos serviços ~úolicos, oentre outros) e, OUI fragi lização oe
vinculos afetivos - relaclonais e oe ~ertencimento social (~iscrlmina~oes etarias,
etnicas, oe gênero ou ~or oeficiências, oentre outras), Prevê o oesenvolvimento oe
servi~os, ~rogramas e ~rojetos locais oe acol~imento, convivência e socialização oe
famíllas e oe inoivíouos, conforme ioentifica~ão oa situa~ão oe vulneraoilioaoe
a~resentaoa, Deverão incluir as ~essoas com oeflciência e ser organizaoos em reoe,
oe mooo a inseri-las nas oiversas a~ões ofertaoas, Os oenefícios, tanto oe
~resta~ão continuaoa,comº os eventuais, com~õem a ~rote~ão social oásica, oaoa a
natureza oe sua reallza~ao,
programa: OlOl - Beneficios Assistenciais,
O sistema único oe Assistência Social (SUAS) inaugura uma forma inovaoora oe
~restar assistên~i~ socjal e garªnte oe forma territor1alizaoa Drogramas, ,~rojeto~,
serVl~OS e oeneflclos a ~o~ula~ao que oeles necesslte, Os oeneflClOS asslstenclalS
no âmBito aO SUAS são ~restados oe forma articulaoa às oemais garantias, o que
significa um traoalno continuaoo com as familias atenoioas~ com vlstas à inser~ão
nos servi~os e su~eração oas situa~ões oe vulneraoi lioaoe, 05 oenefíclos
assistenclais se caracterizam
em ouas mooalioaoes
oirecionaoas à ~úolicos
es~ecíficos, O Benefício oe prestação Continuaoa e os Benefícios Eventuais,
programa: OlO, - prote~ão social Es~ecial Meoia Com~lexioaoe,
são consioeroos serviços oe proteção Social Es~ecial oe Meoia com~lexiaaae aqueles
que oferecem atenoimento e acom~an~amento às famílias e inoivíauos com seus
~ireitos violaoos, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rom~ioos,
Neste sentioo, requerem
maior estruturação
técnico-o~eracional
e atenção
es~ecializaoa e mais inoivioualizaoa,
e/ou, oe acom~annamento sistemático e
monitoraoo, O Centro oe Referência Es~ecializa~o oe Assistência social - CREAS oeve
se constituir como ~olo oe referência, cooroenaoor e articulaoor oa proteção social
Es~ecial oe Méoia com~lexioaoe,
programa: Ol04 - Assistência a crian~a e Aoolescente
Mel~oria nas conoi~oes oe vioa oe crian~as e aoolescentes, especialmente aquelas em
situa~ão e risco social e vulneraoilidaae, além oa inserção aos jovens no mercaoo
oe traoalno,
Programa: OlO) - Assistência social,
O ~rograma oojetiva o~eracionalisar
as oiretrizes oa política Nacional oe
Assistência social-PNAS, ~rovenoo ~roten~ão à vioa, reouzinoo oanos, monitoranoo
po~ula~ões em risco e p,reveninoo a incioência oe agravos à vioa em face oas
situatoes oe vulneraoili~aoe que as familias enfrentam na trajetoria oe seu ciclo
oe vida, ~or oecorrencia oe im~osi~ões sociais,econômicas, ~ollticas e oe ofensa á
oignioa~e ~umana~ viaoilizanoo, em tooo munici~io oe ITAI~ABA, ações oe vigilância
socjoassjstencja!, oe oefesa ~e oirejtos e oa,~rotenção social, por meio de ações
SOCloasslstenclalS em forma oe oeneflclos, servl~os, programas e ~roJetos,
programa: Ol06 - Gera~ão oe Emp'rego e Renoa,
As ~oliticas ~e traoalno, emprego e renoa fazem ~arte 00 processo oe
oesenvolvimento socialmente justo,
economicamente
viável e ambientalmente
sustentável, que oportunize às ~essoas e suas famílias vioa digna pelo seu próprio
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tra~alho,comp'ete ao Gestor Munící~al,aootar estrategías ~ara ~romover a geração oe
em~rego, artículan~o um mo~elo ~e ~olítíca ~ú~líca ~ue consíoere in~icativos
im~ortantes, como o ~esenvolvimento regional, Para a aooção oessas e oe outras
meâioas e ímgortante a construção oe es~aços ~artici~ativos - consultas e
auoiências gú~licas, gru~os oe tra~alho, fóruns intersecretarias, conselhos - ~ue
oe~atam ~ollticas ativas oe em~rego, tra~alho e renoa en~uanto um conjunto oe
~rogramas, ações e meoioas oe natureza ~ú~lica ou em ~arceria com o setor ~rivaao,
organizanâo ações ~ue ~romovem o aesenvolvimento sustentavel com oignioaoe ~ara
toaos,
Macro o~jetivo: 0011 - Reserva oe Contigencia
programa: 9999 - Reserva oe Contingência
Reserva oe Contingêncía
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PROGRAMAS DO TIPO IFINALíSTICO' POR MACRO OBJETIVO
VALOR

MACRO OBJ ETIVO

0~01 - Melnoria

1.04U~~,~0

aa Qualiaaae ae viaa aas Pessoas

~~~l- Minimizar os Efeitos aa Seca

U~O,~~MO

~~~j- Qualificação

U10,000,00

0004 -

Tecnica aos profissionais

1O,m,000,00

Otimizar os Recursos Pu~licos Municipais

~~~) - Apoiar as Ações voltaaas a Melnoria aa Qualiaaae aa Saúae

lU4U~~,~0

0006 -

Apoiar as Ações voltaaas a Melnoria aa Qualiaaae aa Eaucação

11,m,000,00

0001 -

Dotar o Municipio ae Infra Estrutura

lO,4l),OOO,OO

O~~~- Melnoria

~~~~ - Criar Infra-Estrutura

0010 -

m,~~~,~O

na Gestão ae Pessoas
necessaria para Desenvolvimento

Inc 1usao soci a 1 aos muni cipes carentes

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS DO TIPO 'FINALÍSTICO'

aas Ativiaaaes

U~6,~~0,0~
U1U~~,~~

PPA lOl8-l0ll
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0004 - Otimizar os Recursos Pu~licos Municipais
0011 - Reserva ce Contigencia

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS DO TIPO 'OPERA~ÃO ESPECIAL 1

VALOR

4,600,000,00
1L4.101,OO
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Nome

0001
0100

Desenvolvimento Legislativo
Gestão e A~oio A~mlnistrativo
prote~ão Social Básica,
Defesa civil e Aten~imento a Situa~ões Emerg, e calamitosas
Benefícios Assistenciais,
proteçªo ~ocial çspecial MéDia complexiDaDe,
Asslstencla a Crlan~a e ADolescente
Assistência Social,
Gera~ªo ~~ ~mprego e Ren~a,
Aten~ao BaSlca,
Recursos Humanos em saú~e púolica
vigilância em Saú~e,
Ate~~ãº ~~ Mé~ia e,Alta Complexi~a~e,
Asslstencla Farmaceutlca,
políticas púolicas ~e saú~e,
Ensino Fun~amental
Recursos Humanos em E~uca~ão
Transporte Escolar
E~uca~ão su~erior
Gestão ~a E~ucação Básica
preserva~ão ~o Patrimônio Histórico,Artístico e Cultural,
Desenvolvimento Cultural,
Infraestrutura para o Desporto,
E~uca~ão ~e Jovens e A~ultos
E~uca~ão Infantil
Desenvolvimento ~o Des~orto comunitário e ~e Ren~imento,
Constru~ãQ,Amplia~ão ~ Reforma ~e uni~aoes E?portiyas,
Des~nvolvlm~ntQ ~e A~oes ~e Lazer e Integra~ao Soclal,
EnSlno Proflsslonal,
E~uca~ão Especial/I~clusiva
Infraestrutura Hlârlca,
Infraestrutura uroana,
Gereciamento ~e Resi~uos Sóli~os uroanos
programa ~e Haoita~ão Popular,
Conse\va~ão ~e Equlpamentos e pré~ios púolicos,
planelamento Uroano,
planeJamento ~a Infra-Estrutura Turística
Agricultura e Meio Amoiente,
Irriga~ão e A~astecimento Dágua Potável,
Pecuarla e pSlcultura,
principal e çnçargos ~a Dívi~a
Encargos Soclals
Senten~as Ju~iciais , ,
Outros Encargos,Es~ec1alS
Reserva ~e Contlngencla

OLOO

OLOl
OLOL
OLO,
OL04
OLO)
OL06

0400
0401
040L

040,
0404
040)
0600
0601
060L

060,
0604
060)
0606
060,
0608
060~
0610
0611
06lL

061,
0614
0,00
0,01
O,OL

0,0,
0,04
0,0)
0,06
0800
0801
080L
LOOO
L001
LOOL
LOO,

~~~~

Total ~e programas: 04)
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A~ão, :'!': 0001 - Quita~ão.ae precatqrios judiciais e despesas ~e,~x~rciciQs anteriores,
.
Descrlçao:
Man~t~nçao e Cumprlmenfo, ~as Sentenças JudlClarlas, lnerentes as Açoes Traoalnistas
JUalClalS contra o Munlclplo,

e manaatos

A~ão, :'!': ~~~l
. Fomentar as a~~es para o planejamento e or~amento ao Munjcipjo,
Descrl~ao:
Fomentar as a~oes para o planeJamento e Orçamento ao Munlclplo,
A~ão", ,,: 000) - Fomentar ativiaaaes para o Desenvolvimento
Descri~ão:
Fomentar ativiaaaes paes o Desenvolvimento
A~ão"",: 0004 - Ampliação/Reforma
Descri~ão:
Amplia~ão!Reforma

Institucional,
Institucional,

do Centro Administrativo,
da Secretaria de Administra~ão,

A~ão,: '!': ~~Ol - cooraena~ªo e Manuten~ªo aos servj~os Aamjnjstratjvos,
Descrl~ao:
cooraena~ao e Manuten~ao aos Servlços AamlnlStratlVOS,
Ação,:,!,: ~OOO - cooraenaçªo aa.A~ÕeS para Forfalecer 0,s~10 UNICEF, ,
Descrl~ao:
Cooraena~ao A~oes para garantlr ao MunlClO o selo unlcef,
A~ão, ",,:
Descrição:

~001 -

Manutenção oe encargos especiais de responsaoilidaae do municip'io,
Manuten~ão aos Encargos Especiais de Responsaoilidade ao Municipio,

Ação",,,: OOO~ - Qualificar a Gestão Financeira do Municipio,
Descrição:
D~senv01vimento d~ ~çges ~ue otimizem/aprimorem
flnancelra ao munlclplo,
A~ão,:,!,:
Descrlçao:

~~09 -

a gestão dos recursos púolicos e ~ualificar a gestão

Fomentar as A~~es de controle, junto ao Servjço p~Dljco Munjcjpa1.
Fomentar as Açoes de Controle, Junto ao Servlço PU011CO Munlclpal,

A~ão",,,: ~010 - Manuten~ão aa Atividades do Controle Interno,
Descrição:
Mant~r as atividaaes do Contrgle Interno,respQnsável p~lQ p'lanejamento, análise, cooraena~ão aas a~ões
destlnaaaS ao controle das a~oes governamentals do munlclplo de ITAI~ABA,
A~ão"",:
Descri~ão:

0011-

A~ão, ",,:
Descrição:

O~lL - Normatiza~ão

Implantar Sistemas Informatizadas na Gestão Municipal
I~p1ant~~ão oe sistemas oe informática oe controle
llCl ta~ao,
e Fiscalização do Desenvolvimento
Normatização e Fiscalização ao Desenvolvimento

de estoque,

Institucional
Institucional,

Ação"",: 001J - oivugar as Ações Púolicas do Municipio,
Descrição:
Divulgar as Ações Púolicas do Municipio,
Ação"",: 0~14 - Capacitar de forma Continuada a Equipe do SETOR PESSOAL do Municipio,
Descrição:
capacitação/forma~ão aa equipe oe setor pessoal do municipio,
Ação, :'!': 0011 - Fomentar Aç~es de Transparên~i a na Gestão Mu~i ~ipa 1,
Descrlçao:
Fomentar açoes oe tranparencla na Gestao MunlClpa1
Ação"",:
Descrição:

0010 -

Ampliar/Reformar os Sistemas de Telecomunicações
Ampliar e melnorar o Sistemas de telecomunicações,

patrimônio, folna oe pagamento e

ceará
Governo Municipal ~e Itaiça~a
Relação ~e ações

PPA lOI~-lOll

página: OOl

Ação, ",,: 0011 - Desenvolvimento ~a ~estão ~e Recursos Humanos no Município
Descrição:
Desenvolver ações para melnoria ~a gestão ~e recursos numanos no município,
Ação, ",,: 001~ - Manutenção ~os Encargos sociais ~ecorrente so~re a Folna ~e pagamento ~os Servi~,
"
Descrição:
Man~t~nção ~os encar~os sociais ~ecorrentes so~re a folna ~e pagamento ~os servl~ores pU~11COS ~o
munlClplO,
Ação", ,,: 0019 - Realizar ~e concurso púolico, para re~e ~e Ensino Fun~amental,
Descrição:
Realização ce concurso público, para rece ce ensino Fun~amental ~o município,
Ação, ",,: OOLO - Manutenção ~os serviços ~a Dívi~a Fun~aca Interna ~o Municí~io
Descrição:
Quitar as ~ívi~as funca~as ~ecorrentes ~e parcelamento ~e ~é~itos ~e gestões anteriores,
Ação, :'!': OOLl - Reserva ce Contjng~ncja
Descrlçao:
Reserva ~e Contln~encla,
Ação, ",,: OOLL - Manutenção ~as Ativi~aces ~o Lesgislativo Munici~al,
Descrição:
Manter as ações volta~as para execução ~o po~er fiscalizatório e Legisla~or ~o Legislativo Municipal,
Ação"",: OOLJ - Reforma/Ampliação ~a sece ~o Le~islativo Municipal
Descrição:
Reforma/Ampliação ~a se~e ~o Le~islativo Municipal,
Ação",,,: 00L4 - Expan~ir o aten~imento Mé~ico e o~ontológico nas comuni~a~es,
Descrição:
Desenvolver ações e serviços púolicos ce saú~e, para aten~imento primário a população ~o município,
Ação, ",,: OOL) - Manter as Ações ~o Controle Interno no Legislativo Municipal,
Descrição:
Manter as ativi~a~es voltas ao Controle Interno ~o Legislativo,
Ação", ,,: OOLó - Gestão e Desenvolvimento ~a Atenção Básica ~o Municí~io
Descrição:
Melnoria nos ~iversos in~ica~ores ~e avaliação ~a saú~e,
Ação",,,: OOLl - E~ucação Permanente ~os Profissionais e Servicores Pú~licos ~a Saúce,
Descrição:
CapacltarjHumanizar os profissionais e servioores púolicos para atenoimento ~e quali~a~e junto as
comunlca~es,
Ação",,,: OOL~ - construçãojAmp'liação ce unioa~es Básicas ~e saúoe - USB no Município,
Descrição:
Melnoria nos aiversos inoica~ores oe avaliação oa saúoe,
Ação, ",,: 00L9 - Aparelnamento ~as uni~ace Básicas ce Saúoe ~o Município,
Descrição:
Aparelnamento oas uBS-uni~a~es Básicas ~e Saúoe ao Município,
Ação, :'!': OOjO - AqujsjÇªo oe veiculos para equjpes oe PSF-programa sa~oe ~a Familja ao Munjcipjo
Descrlçao:
Aqulslçao ~e velculos para equlpes ~o PSF-programa Sauoe ~a Famll1a ~o Munlclplo,
Ação", ,,: OOjl - Contrução ~e Aca~emias ~e Saúoe no Municí~io,
Descrição:
construção ~e Aca~emias oe Saú~e no Município,
Ação",,,: OOJL - Benefícios Eventuais
Descrição:
Os Benefícios eventuais compõem junto com o Benefício ~e prestação Continuaoa o conjunto oe benefícios
assistenciais no âmbito oa Pol1tica oe Assistência Social, contuco sua regulamentação até o momento
carente oe efetivioaoe nos municípios ~rasileiros tem implicaoo em uma àiversioaàe oe formas e em
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muitos casos na sua ausência em Doa ~arte 00 ~aís, Os oenfícios eventuais integram as garantia~ ~o
Sistema único oe Assistência social - SUAS, ~ortanto os seus oeneficiários tamoem são ~otenclals
usuários oos serviços socioassistenciais 00 municí~io,
Ação",,,: 00)) - Gestão e Desenvolvjmento 00 programa oa As~is!ênçia Farma~êu~ica 00 Municí~iQ,
,
"
Descrição:
Gestão e oesenvolvlmento 00 programa oe aSlstencla farmaceutlca, ~ara melnorla nos olverso lnolcaoores
oe avalia~ão oa saúoe 00 muni(í~io,
Ação,:",: OOH - Gesfão e Des~nvo lvimento oa vi gí1ância em saúoe 00 ,Muni cíRio" '.'
r
, , ,
Descrlção:
A~olar as açoes voltaoas ~ara a gestao e oesenvolvlmento aa vlgllancla em sauoe 00 munlcl~lo,
Ação",,,: 00)) - vigí1ância a saúoe a nível oomicl1iar oe crianças oe O a ) anos,
Descrição:
vigilância à saúoe a nível oomiciliar oe crianças oe O a ) anos,
Ação"",: 0016 - Melnoria na ~ualioaoe 00 Atenoimento Emergencial 00 Hos~ital Munici~al,
Descrição:
Des~nyolvimento oas ações e serviços ~uolicos oe saúoe, ~ara atenoimento ~rimário a ~o~ulação 00
munlCl ~lo,
A~ão",,,: OOl/ - Gestão e Desenvolvimento
Descrição:
Gestão e oesenvolvimento

oas A~ões oa Alta e Meoia com~lexioaoe 00 Municí~io,
oas ações oe alta e meoia com~lexioaoe 00 municí~io,

Ação",,,: 00)8 - Ao~uirir veículos aoe~uaoos Rara Trans~orte oe Pacientes OOS Distritos ~ara SEDE
Descrição:
A~uisição oe veículos aoe~uaaos ~ara trans~orte oe ~acientes aos Distritos ~ara o Hos~ital Munici~al,
Ação",,,: OOj~ - Ao~uirir Trans~orte Coletivo Sanitário,
Descri~ão:
A~uisição oe Trans~orte coletivo Sanitário ~ara o melnor atenoimento oa ~o~ula~ão 00 municí~io,
A~ão,:,:,: 0040 - constru~ªo!Am~lja~ªo
Descrlçao:
constru~ao!Am~11açao

00 Hos~jtal oe Emerg~ncja no Munjcj~jo,
00 Hos~ltal oe Emergencla no Munlcl~lo,

A~ão",,,: 0041 - Dotar e E~ui~ar o Hos~ital Municipal ~ara Atenoimento oe Meoia e Alta Com~lexioa
Descri~ão:
Dotar,e,E~uiár
o Hos~ital Munici~al ~ara Atenoimento oe meoia Alta com~lexioaoe
Estaoll1 za~ao),

( sala oe

A~ão,:,:,: 004L - Constru~ão,reforma e am~ljação 00 NASF no Municí~i9" ,
Descrl~ao:
Construlr reformar e am~11ar a seae 00 NASF no Munlcl~lo,
A~ão",,,: 004) - Estruturar e Equi~ar a siolioteca Púolica Munici~al,
Descri~ão:
Estruturar e E~ui~ar a siolioteca Púolica Munici~al,
Ação, ",,: 0044 - Construir/Am~1iar a seoe aa secretaria Munici~al oe Eaucação,
Descrição:
constru~ão/Am~lia~ao oa Seoe ~ró~ria oa Secretaria Munici~al oe Eoucação,
Ação, ",,: 004) - construção!Am~liação
Descrição:
constru~ão/Am~liação

oe um Museu Itai~aoense na Seae 00 Municí~io,
oe um Museu Itaiçaoense na Seoe 00 Municí~io,

Ação" ",: 0046 - Construção!Am~liação
Descrição:
construção!Am~liação

oe um Ponto oe Artesanato na Seoe do Municí~io,
oe um Ponto oe Artesanato na seae ao Municí~io,

Ação",,,: 004/ - Programa oe Alimentação Escolar oa Rede oe Ensino Funoamental,
Descrição:
Manter o programa de Alimentação Escolar no ensino funoamental, são atendidos ~el0 programa os alunos
oe tooa a reae municipal,o programa contrioui para o crescimento, o oesenvolvimento, a aprenoizagem, o
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rencimento escolar cos estucantes e a formação ce naoitos alimentares saucáveis, por meio ca oferta ca
alimentação escolar e ce ações ce ecucação alimentar e nutricional,
Ação ..... : 004~ - capacitação/Qualificação/Humanização
Descrição:
capacitação/Qualificação/Humanização

cos profissionais Do Ensino Funcamental.
,
cos profissionais CO Ensino Funcamental CO Municíplo.

Ação.:.!.: 004~ - Aquisiçªo ce Transporte Escolar para a Rece ce Ecucaçªo B~sica.
Descrlçao:
Aqulslçao ce Transporte Escolar para a Rece ce Ecucaçao BaSlca.
Ação"".: 0010 - construção e Ampliação ce Escolas ca Rece ce Ensino Funcamental CO Município.
Descrição:
construção e Ampliação ce Escolas ca Rece Ensino Funcamental CO Município.
Ação" ".:
Descrição:

om - Realizar

ce Cursos ce Formação Continuaca para os Professores CO Ens Funcamental
Destinaca ao aperfeiçoamento ce técnicas pecagógicas,métodos
e praticas através
professores da rede ensino municipal de Catarina no enSlno fundamental.

de cursos aos

Ação ... ,,: OOll - programa ce Alimentação Escolar da Rece de Ensino Infantil.
Descrição:
programa de Alimentação Escolar da Rede ce Ensino Infantil.
Ação ..... : 001) - construção e Ampliação ce Escolas ca Rede de Ensino Infantil do Município.
Descrição:
Construção e Ampliação de Escolas ca Rede de Ensino Infantil do Município.
Ação.:.!.: 0014 - Fomentar.açõe? para apoiar,o DesenvolvimentQ do Programa ce Educação de Jov~ns e
Descrlçao:
FOm~n!açao açoes para apOlar o Desenvolvlmento do programa de Educaçao de Jovens e Adultos no
MunlclplO.
Ação ... ,,: 0011 - Manutenção e Desenvolvimento
Descrição:
Manutenção e Desenvolvimento

da Rede ce Euduca~ão Infantil do Município.
ca Rece ce Educaçao Infantil CO Município.

Ação ... ,,: OOló - programa ce Alimentação Escolar do EJA-Educação de Jovens e Adultos.
Descrição:
Programa de Alimentação Escolar do EJA-Educação ce Jovens e Adutos.
Ação"".: 00í/- programa de Alimentação Escolar ca Rede ce Ensino Especial.
Descrição:
programa ce Alimentação Escolar da Rede de Ensino Especial.
Ação"".:
Descrição:

om - Manter

as Atividades Administrativas da Rede Escolar da Educação Fundamental 40%
Ação cestinada para manter as ativicaces ca administração cas escolas da rede de ensino municipal da
educação fundamental do município ce Itaiçaoa.

Ação ... ,,: 001~ - Manutenção do Pessoal do Magistério ca Educação Funcamental-Fundeo 60%
Descrição:
AçãQ cestinaca para o custeio CO Magistério do Ensino Funcamental na rece ce ensino Municipal de
!tal çaoa.
Ação ... ,,: 0060 - Aquisição de Equipamentos e Instrumentos para as Escolas do Ensino Fundamental.
Descrição:
Ação destinada para adquirir equipamentos, m?teriais p~d?gQgicos al~m de instrumentos tecnlógicos para
as escolas da rece de enSlno munclpal de enSlno no munlclplo ce Italçaoa.
Ação"".: OOól - Manter as Atividades CO Transporte Escolar CO Ensi no Fundamenta 1.
Descrição:
Ação destinaca para custear o transporte escolar para garantir o acesso dos alunos da Zona
e~taoelecimento~ ce ensino da rede municiRal de .ESt~ ação cus!e~ despesas,com reformª,
llcenclamento, lmpostos e taxas, pneusl camaras, servlços de mecanlca em frelo, suspensaoj
motor, elétrica e funilaria, recuperaçao de assentos, comoustível e luorificantes do veícu

Rural ao
segurQs,
camolo,
o ou, no
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que couoer, da emoarcação utilizada para o transporte de alu~os da educação o~sica puolica,residentes
em área rural, Serve, tamoem, para o pagamento de serVlços contratados Junto a tercelros para o
transporte escolar,
A~ão,:,!,: OOolDescrl~ao:

Aquj*ªO de vejcul0 para Suporte a Equj~e de Apojo pedagqgjco,
_ "
Aqulsl~ao de velcul0 ~ara Su~orte a Equlpe de ApOlO pedagoglco da Rede de Educa~ao BaSlca,

A~ão",,,: 000) - Constru~ão/Ampliação/Reforma
Descrição:
construção/Ampliação/Reforma

das Quadras Esportivas das Escolas,
das Quadras Esportivas das Escolas da Rede de Ensino do Município,

Ação"",: 0004 - Manter as Atividades do Transporte Escolar do Ensino Infantil.
Descrição:
Ação destinada para custear o transporte escolar para garantir o acesso dos alunos da Zona Rural ao
estaoelecimentos de ensino da rede municiRal de ,Esta a~ão custe a despesas com reforma, seguros,
licenciamento, im~ostos e taxas, pneusl camaras, serviços de mecânica em freio, sus~ensão~ camoio,
motor, elétrica e funilaria, recupera~ao de assentos, comoustível e luorificantes do veículo oUI no
que,couoer, da emoarca~ão utilizada para o transporte de alu~os da educação o~sica púolica,residentes
em area rural, Serve, tamoem, para o pagamento de serVlços contratados Junto a tercelros para o
transporte escolar,
Ação, :'!':
Descrlçao:

006) -

Aqujsj~ªo/Manuten~ªo
Aqulslçao/Manutençao

de Instrumentos para Banda de Mysjca Munjcjpal,
de Instrumentos ~ara Banda de MUSlca Munlclpal,

A~ão,: '!': 0000 - A~ºes de preservaçªo do patrjm~njo Hjstqrjco e Aqueológi~o do Muni~íp'i9,
Descrl~ao:
Açoes de preservaçao do patrlmonlO HlstorlCO e Arqueolog1co do Munlclplo,
A~ão"",: 0061Descrição:

Fortalecimento da produ~ão de Feiras de Artesanatos no Municí~io,
Fortalecimento da produção de Feiras de Artesanatos no Município,

Ação,:,!,: 0008 - Fortalecimento e Manuten~ão das Festas popular~s,d9 Municipio,
Descrlçao:
Fortalecer e manter as festas populares do munlClplO,
Ação",,,: 0009 - Incentivar Iniciativas Populares para Difusão da Cultura do Município,
Descri~ão:
Incentivar Iniciativas Populares para Difusão da Cultura do Município,
Ação,:,!,: 0010 - Incentjvar a Cultura de vaquejada e pega de Boj no Munjcjpjo,
Descrlçao:
Incentlvar a Cultura de vaqueJada e pega de BOl no Munlclplo,
A~ão,:,!,:
Descrlçao:

0011-

Implantaçªo de Turjsmo no Munjcjpjo,
Implanta~ao de Turlsmo no Munlclplo,

Ação",,,: OOll - Fomentar Ações para o Desenvolvimento
Descri~ão:
Fomentar Ações para o Desenvolvimento

Científico e Tecnológico do Município,
Científico e Tecnológico do Município,

Ação"",: 0014 - Reforma/amplia~ão do Estádio Municípal,
Descrição:
Reforma e ampl1a~ão Estádio Municípal,
Ação, :'!': 00/) - Incentjvar/Apojar
Descrl~ao:
Incentlvar/Apolar

a Realjzaçªo de campeonatos/Tornejos
a Real1zaçao de Campeonatos/Tornelos

A~ão" ",: 0016 - construção de Quadras polies~ortivas no Municí~io,
Descrição:
construção de Quadras Poliesportivas no Município,
Ação"",:

oon - Construção

de pista de SKATE na Beira Rio,

Esportjvos no Munjcjpjo,
Esportlvos no Munlclplo,

00)
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construção oe Pista oe SKATE na Beira Rio,

Ação, ",,: ~~l~
- Fomentar açQes ~ara apojar o Desporto Amaoor na Seoe e Djstrjto 00 Munjcípjo,
Descrição:
Fomentar açoes pars apolar o Desporto Amaoor na Seoe e Dlstrlto 00 Munlclplo,
Ação, ",,: ~~l~
- Desenvolvimento
Descrição:
Desenvolvimento
Ação, ",,:
Descrição:

~~8~- Desenvolvimento
Desenvolvimento

oe Ações, Lazer e Integração Social oa população 00 Município,
oe Ações, Laser e Integração Social aa populaçao 00 Município,
ae Ação comunitária no Município,
oe Ação Comunitária no Município,

Ação, :'!': ~~~1
- A~ui~ição oe v~ícul0 ~róprio para a secretaria,
Descrlçao:
Aquslçao oe velcul0 proprlO para a Secretarla,
Ação, :'!': 008l - Implantaç~o 00 Processo oe Terrjtorialjzaç~o
Descrlçao:
Implantaçao 00 Processo oe Terrltorlallzaçao
Ação",,,:
Descrição:

008) - Ampliação

Ação",,,:
Descrição:

0084 - serviços

Ação",,,:
Descrição:

0~8) - Capacitação!Qualificação!Humanização

Ação" ",:
Descrição:

~~~ó- Realização

no Município,
no MunlClplO,

e moaernização oa Secretaria Municipal ae Assistencia Social,
Ampliação e mooernição oa Secretaria Municipa·1 oe Assistencia Social,

oe convivencia e fortalecimento oe vinculos conforme Tipificação
complementar as ações aa família
e comunioaoe na protenção e aesenvolvimento oe criança
,aaolescentes, aoultos e ioosos no tortalecimento oe vinculos famlliares e sociais; assegurar espa~os
oe referências para o convívio gru~al, comunitário e social e o oesenvolvimento oe relações oe
afetivioaoe, solioarieoaoe e resp'eito mútuo;
possi~ilitar
a ampliação
00 universo
informacional,artístico e cultural aos jovens ~em corno estimular o oesenvolvimento oe potencialioaoes,
na~ilioaoes, talentos e propiciar sua formação cioaoã, p,rop.iciar vivências para o alcance oe autonomia
e protagonismo social; Estimular participaçao na vioa pú~lica 00 território e oesenvolver competências
Rara a compreensão crltica aa realioaoe social e 00 munoo conteporrâneo; possioilitar o reconnecimento
ao tra~alno e oa eoucação corno oireito e oe cioaoania e oesenvolver connecimentos soore o munoooo
iraoalno e,competências, específicas oásicas; contriouir para inserção, reinserção e permanência ao
Jovem no slstema eaucaclonal,

capacitação/Qualificação/Humanização

oos profissionais DO Ensino Infantil,
oos profissionais 00 Ensino Infantil 00 Município,

oe campannas oe vacinação oa população,
Realização oe campannas oe vacinação 00 população,

Ação"",: ~~81- Realizar oe concurso púolico, para reoe oe Ensino Infantil,
Descrição:
Realização oe concurso púolico, para reoe oe ensino Infantil 00 município,
Ação"",: ~~~~ - programa oe Erraoiação 00 Tra~alno Infantil no Âm~ito 00 Município,
Descrição:
programa ae Erraaiação 00 Tra~alno Infantil no Âm~ito 00 Município,
A~ão",,,: ~~~~ - Im~lantar a Casa 00 Cioaaão ,
Descrição:
Im~]a~t?ção oe urna Casa 00 Cioaoão
Munlclplo,
Ação",,,:
Descrição:

~~90 - Manter

para Expeoi~ão

oe Documentos

Diversos

para a po~ula~ão 00

as Ativioaoes 00 programa oe Eoucação oe Jovens e Aoultos-EJA 40%,
Ação oestinaoa p'ara manter as ativiaaaes da aaministrativas aas escolas aa reae ae Ensino Municipal oa
onoe está inseriao o programa oe Eaucação ae Jovens e Aoultos -ElA ao Município oe Itaiçaoa,
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0091 - Constru~ão

~e Kits sanitarios em resi~ências oe ~essoas oe caixa ren~ao
Constru~ão oe Kits sanitários em resi~ências oe ~essoas oe oaixa ren~ao

A~ãoo :000: 009L - Am~lja~ªo aos programas socjajs ~ara as comunjaa~es ao Munjci~joo
Descrl~ão:
Am~11a~ao aos programas SOClalS ~ara as COmUnlaaaeS ~o Munlcl~loo
A~ãoo 0000:
Descri~ão:

0~9J - Im~lantar

A~ãoo" 00:
Descri~ão:

0094 - Im~lanta~ão

A~ãoo oo 00:
Descri~ão:

0091 - Manuten~ão

A~ãoo oo 00:
Descri~ão:

~~9o- Ex~an~ir

políticas oe preven~ão as Drogaso
, ,
Im~lantar politicas oe ~reven~ão as arogas com ~alestras eaucativas soore as ~roolematlcas oas arogas,
e Manuten~ão aa vigilancia Socio Assistencial o
Im~lantar a~ões ~e vigilancia socioassitencial, realizanoo ~iagnosticos e alimenta~ão ~e sistemaso

ao pessoal ~o Magisterio 00 EJA-Fundeo o~%
AçãQ aestinaaa ~ara o custeio ao Magistério ao Ensino Inafntil
Ital~aoao

o,
na rede de ensino Munlcl~al de

a oferta da Educa~ão ~e Jovens e A~ultoso
Realizar diagnósticos dos jovens e adultos com Ensino Fun~amental incom~letos, a fim ~e i~entificar a
~eman~a ativa ~or vagas na E~uca~ão de Jovens e A~ultoso Assegurar a oferta gratuita da Educa~ão de
Jovens e A~ultos a to~os os ~ue não tiveram acesso a E~uca~ão Fun~amental e apoiar os ~ue não
concluiram o Ensino Médio na l~a~e ~ró~riaoRealizar c~ama~as ~uolicas regulares para Educa~ão de
Jovens e A~ultos, ~romovendo-se ousca ativa em regime ~e colaoora~ão entre entes federa~os e em
parceria com organiza~ões ~a sociedade civiloE ofertar a Educa~ão ~e Jovens e adultos, nas etapas de
Ensi~o Fundame~tal e a~oio ao Ensino Médio ás ~essoas privadas de lioerdade em todos estaoelecimentos
~enalS caso ~aJao

A~ãoo 0000: ~~91 - Criar de E~uipe volante do CRAS-Centro de Referência da Assistência Socialo
Descri~ão:
O aten~imento, ~or meio ~o estaoelecimento de Equi~e volante,~odera ser realizado às famílias
residentes em territórios de oaixa densi~aoe demografica, com espal~amento ou dispersão po~ulacional,
alcan~an~º assi~ ~o~u]a~ões ~ue ai~~a não estão ln~eridas nos ~ervi~oso oojetiva-se ofertar servi~Qs
de ~rote~ao soclal oaslcal ~or melO ,~e equl~e adlclonal ~u~ lntegra u~ CRA~ em funclon~mento, CUJo
terrltorlo a~resente ~ecul1arloa~es tals como grande extensao terrltorlal, lsolamento, areas ruralS
e/ou de ~ifícil acesso o PRINCIPAIS ATRIBUI~ÕES DA EQUIPE VOlANTE: Ofertar o servi~o de proteção e
Atendimento Integral à Família - PAIF;ofertar os servi~os ~e prote~ão Social Basica;Realizar ~usca
Ativa, em es~ecial de famílias em situa~ão de extrema ~ooreza;A~oiar a inclusão e atualiza~ão
ca~astral, no Cadúnico, das famílias ~ue moram em areas dispersas, e tamoem ~ossioilitar o acesso à
renda (BPC e Bolsa Famllia);Realizar encamin~amentos (rede socioassistencial e setorial)
A~ãoo 0.00:
Descri~ão:

~~9~
-políticas

A~ãoo oo 00:
Descri~ão:

~~99- Am~liar

A~ãoo :0:0:
Descrl~ao:

~100 - Fomentar

A~ãoo 0000:
Descri~ão:

~1~1 - Criar

A~ãoo

~l~L - Desenv

0000:

MuniciRais para E~uca~ão Permanente dos Traoalnador do SUASo
Desenvolvimento oe ~o·líticas Munici~ais ~ara E~uca~ão Permanente dos Traoal~a~ores de SUAS.

os Quadros ~os Profissionais ~as políticas ~a Assistência Socialo
Am~liação ~o Qua~ro de Profissionais ~as políticas da Assistência Social ~o Municí~io.
AçQes ~ara o oesenvolvjmento
Fomentar A~oes ~ara o Desenvolvlmento

de Em~rego e Renda no Munjci~jo.
de Em~rego e Renoa no Munlcl~loo

o De~artamento ~ara custar parcerias ~ara o Desenv e Gera~ão ~e Traoalnoo
cria~ão ae,D~~artamento ~ara Custar ~arcerias ~ara o Desenvolvimento e Gera~ão de Trabalno e Renda
~ara o Munlcl~eso
de ~oliticas munici~ais ~ara educa~ão continuada ~ara o servidor 00 SUAS
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Desenvolver pol1tlcas ae eaucação contlnuaaa ao servlaores ao SUAS,

Ação,:,,,: 010J
Descrlção:

o

Ação"",: 010~
Descrlção:

o

Ação",,,: 0101
Descrlção:

o

Ação",,,: 0100
Descrição:

o

Ação",,,: 0101
Descrlção:

o

Ação, ",,: 0108
Descrição:

o

Ação",,,: 0109
Descrição:
Ação"",:
Descrlção:

0110

Ação,:,!,:
Descrlçao:

Olllo

Ação"",:
Descrição:

PPA

o

o

Ação"",: 01H
Descrlção:
Ação"",: 0111
Descrlção:
Ação, ",,: 0110
Descrlção:
Ação",,,: 0111
Descrlção:

o

o

o

o

o

o

ao Empreenaeaorismo
ao Empreenaeaorlsmo

no Municjpio,
no MunlClplO,

Ações ae lnclusão ae la0505 ao EJA,
"
,
polítlca~ pú~11cas ae jovens,e aaultos, as necesslaaaes ao~ laosos, cQm vistas a p'rQmo~ão ae pol1tlcas
ae erraalcaçao ao analfaoetlsmo, ao acesso a tecnolog1as eaucaClonalS e atlvlaaaes recreatlvas,
culturals e esportlvas,
á lmplementação
ae programas ae valorlzação e compartllnamento aos
conneclmentos e experlnecla aos laosos e á lnclusão aos temas ao envelneclmento e aa velnlce nas
escolas,
construção e reforma ae unlaaae ae Atenalmento aa polítlca aa Asslstêncla Soclal
construção, reforma e reparos ae unlaaae ae atenaimento aa polítlca aa Asslstência Soclal,
campanna ae p'revenção e laentiflcação ae ocorrêncla ae traoalno lnfantll,
campanna ae tiscal1zação a flm ae laentlflcar ocorrêncla ae traoalno infantll no municíplo,
construção ae unlaaaes nabltaclonals em parcerla com instltulções flnancelras,
Construção ae unlaaae nabltaclonals em parcerlas com lnstltulções flnancelras,
Manutenção aas Atlvlaaaes Aamlnlstratlva Da Sec, ae Saúae,
Mant~r as ativl~aaes aa ,S~c: da Saúde, responsável pelo planejamento, anál1se, coordenação das ações
aestlnadas a saude do munlclplo de ITAI~ABA,
Desenvolver perenlzação do Rlo Aralbu e Rlo Palnano atraves da Sec de Agrlcultu,
perenização ao Rio Araiou e Rio palnano pela Sec de Agrlcultura,
Crlar tei Munlcjpal (Fundo Munldpa1), para Garantlr Recursos próprlos
crl~ção de Lei Munlclpal (Fundo Munlclpal), para Garantlr Recursos
AgrlCU1tura,
preservaç~ojuroanizaçªo
preservaçao/uroanlzaçao

om

Ação, ",,: OllJ
Descrição:

capacitaçªo profissional e Desenvolvimento
Capacltaçao ProflSSlonal e Desenvolvlmento

ApolojFortaledmento
Apolo/Fortaleclmento

próprlo para a Secretarla de

de Lagoas e Açudes do Municjpio,
ae Lagoas e Açudes do Munlclplo,
aa Agrlcultura Faml1iar do Municíplo,
da Agrlgultura Famll1ar do Munlcíplo,

preservação aa Cultura aa Carnauoeira no Município,
preservação da Cultura aa carnauoelra no Município,
Desenvolvlmento
Desenvolvlmento

de felras da produção da agrlcultura fam111ar do munlcíplo,
ae felras da produção aa agricultura famll1ar do munlcípio,

Fortaleclmento aas campannas de vaclnas aos reoannos do Munlcíplo,
Fortaleclmento das campannas ae vacinação aos reoannos ao Munlcíplo,
Melnorar a Qual1aaae Genetlca aos Rebannos ao Munucíplo,
Melnorla na Qualiaade Genétlcas dos Reoannos ao Munlcíplo,
Manutenção ao programa ae Dltrlbulção ae Horas ae Trator e Lona,
Manutenção ao Programa de Dlstrlóuição ae Horas de Trator e Lona, para Incentivo a produção Agrícola

OO~
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no Município,
Ação,,,,,:
Descrição:
Ação",,,:
Descrição:

om

o

Oll~

Implantação/Ampliação
Imp1aryt~çãojAmpliação
MunlClplo,

o

Ação, :'!': OILO
Descrlçao:

Revitalização oa Comuniaaoe Rancno ao Povo,
".,
,, ,
Revitalização aa Comuniaaae Rancno 00 Povo (patrimônio Historico/ Real1zaçao ae Felras) ao Munlclplo,

o

Apojo/Incentjvar
Apol0jIncentlvar

oe Sistema oe Aoastecimento Dagua Potável,
ae Sistema ae Aoastecimento Dagua Potável

nos Distritos

e Localioaae

as aç~es voltaaas para as Atjvjaaaes pesquejra no Munjcípjo,
as açoes voltaaas para as Atlvlaaaes pesquelra no MunlClplO,

Ação",,,: OILI Apoiar/Incentivar a proaução Agricola e pesqueira para Manutenção Regular,
,
Descrição:
Apoiar/Iryc~ntivar a proaução Agrícola e pesqueira para Manutenção Regular aos Centros oe Abasteclmento
00 MunlClplo,
o

Ação"",:
Descrição:
Ação,:,!,:
Descrlçao:

om

o

om

o

Ação, ",,: OIL~
Descrição:
Ação,: '!':
Descrlçao:

o

Oli)

o

Ação, :'!': OIi6
Descrlçao:

o

construção/Ampliação
construçãojAmpliação

Fomentar Aç~es ae projetos Irrjgaoos no Munjcípjo,
Fomentar Açoes oe proJetos Irrlgaoos no Munlclplo,
Implantação/Melnoria
Implantação/Melnoria

Ação",,,:
Descrição:

om
Oli~

o

o

OlHo

Ação",,,: OlJi
Descrição:
Ação", ,,: OIJj
Descrição:
Ação" ",:

Hiorica 00 Município,
Híorica 00 Município,

Apojar/Incentjvar
Apolar/Incentlvar

as AçQes aa Agrjcultura Famjljar 00 Munjc1pjo,
as Açoes oa Agrlcultura Famll1ar 00 Munlclplo,
e Fomento aa Agroinaústria ao Município
e Fomento oa Agroinoústria 00 Município,

Obras oe pavimentação em paralelepipeao
Ooras oe pavimentação em paralelepipeoo

peora tesra.e Bloquete,
peora Tosca e Bloquete no Âmoito Municipal,

j

j

Ação",,,: OIJO
Descrição:
Ação"",:
Descrição:

o

oa Infraestrutura
aa Infraestrutura

Manutenç~o e Ampljaçãg 00 programa Garanti~ Safra no Muniçíp,iq,
Manutençao e Ampl1ançao 00 programa Garantla Safra no Munlclplo,

Ação",,,: OILl . Desenvolvimento
Descrição:
Desenvolvimento
Ação"",:
Descrição:

ae Mataoouro púolico Municipal,
oe Mataoouro púolico Municipal,

Olj~

Ooras oe Recuperação oe Estraoas vicinais no Âmbito 00 Município,
Obras oe Recuperação oe Estraaas vicinais no Âmbito 00 Município,
Construção/Ampliação
construçãO/Ampliação
Melnoria/Amp1íação
Melnoria/Ampliação

o

o

Elaboração/Implantação
Elaboração/Implantação

oe Auoitório
oe Auoitório

j
j

para Realização oe Eventos Públicos,
para Realização oe Eventos Públicos 00 Município,

oa Malna Asfá1tica oa Seoe 00 Município,
oa Malna Asfáltica oa seoe 00 Município,
oe Lei oe Uso e Ocupação 00 5010 00 Município,
oe Lei oe Uso e ocupação ao 5010 00 Município,

Criação Área oe preservação Ambiental APA (Serra 00 Ererê) no Município,
criação oe Área oe preservação Ambiental APA (serra 00 Ererê) no Município,
j

o

o

o

ConstruçãO/Ampliação

j

oa seae própria aa Secretaria oe Infraestrutura ao Municípi

ao
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construção/Ampliação

L01HOll

aa Seae própria aa secretaria ae Infraestrutura ao Município,

om - Implantação,

Ação"",:
Descrição:

Melhorja e Reaaequaçªo ae Lo~raaouros p~oljcos no Munjcjpjo,
Implantação, Melhorla e Readequaçao de Logradouros PU011COS no Munlclplo,

am - construçªo/Reforma/Ampljaçªo

Ação,:",:
Descrlção:

construçao/Reforma/Ampl1açao

Ação", ,,:
Descrição:

01)1 -

de praças p~oljcas,
,, ,
ae praças Puollcas ao Munlclplo,

Ampliação aa Reae ae Energia Eletrica Uroana ao Município,
Ampliação aa Reae de Energia Eletrica Uroana do Município,

Ação, ",,: 01j8 - Ampliação da Rede ae Energia Eletrica Rural do Município,
Descrição:
Ampliação aa Reae ae Energia Eletrica Rural do Município,
Ação, ",,: 01)9 - Ampliação e conservação dos cemiterios Púolicos do Município,
Descrição:
Ampliação e conservação dos cemitérios púolicos do Município,
Ação"",: 0140 - criação/Ampliação
Descrição:
criação/Ampliação
Ação",,,: 0141 - Desenvolvimento
Descrição:
Desenvolvimento
Ação"",:
Descrição:

de um Distrito Industrial.
,,,
ae um Distrito Industrial, para Atrair Empresas para se Instalarem no Munlclplo,
e Expansão das Potencialiaaaes Turísticas ao Município,
e Expansão aas Potencialioaoes Turísticas 00 Município,

OW - Aquisição

de Máquinas de Granae Porte para Estruturação ao Setor Rodoviário,
Aquisição ae Máquinas ae Granae Porte para Estruturação ao Sertor Rodoviário do Município,

Ação,: '!': 0144 - construçªo/Ampljaçªo
Descrlçao:
construçao/Ampllaçao

e reaaequaçªo ae Aterros Sanjt~rjos no Munjcipjo,
,,,
e reaaequaçao ae Aterros Sanltarlos, nos Dlstrltos e seae do Munlclplo,

Ação",,,: 0141 - Instalação ae Lomoaaas Eletrônicas no Território ao Município,
Descrição:
Instalação de Lomoadas Eletrônicas no Território do Município,
Ação, ",,: 0140 - Colocação de placas Indicativas/Educativas
Descrição:
Colocação de placas Indicativas/Educativas
Ação",,,:
Descrição:

0141 -

Implantação/Melhoria
Implantação/Melhoria

soore Localização e Distância,
soore Localização e Distância,

dos Serviços de Limpeza púolica nos Distritos e Sede,
dos serviços de Limpeza púolica nos Distritos e Sede do Município,

Ação"",: 0148 - Construção de unidades Haoitacionais na Zona Rural do Município,
Descrição:
Construção de unidades Haoitacionais na Zona Rural do Município,
Ação,: '!': 0149 - Aqujsjçªo de contejneres para Djstrioujçªo na Sede e Djstrjto do Municjpio,
Descrlçao:
Aqulslçao de Contelneres para Dlstrloulçao na Sede e Dlstrlto do Munlclplo,
Ação",,,: 0110 - construção de unidades Haoitacionais na Zona uroana do Município,
Descrição:
Construção de unidades Haoitacionais na Zona uroana do Município,
Ação,: '!':
Descrlçao:
Ação,: '!':
Descrlçao:

0111 -

Implantaçªo do sjstema de Saneamento B~sjco no Munjcjpjo,
Implantaçao do Slstema de Saneamento BaS1CO no Munlclplo,

am - Manutençªo

e conservaçªo do Sjstema de Sanemento Bá~iço do Muniçíp,iQ,
Manutençao e Conservaçao do Slstema de Saneamento BaS1CO do Munlclplo,

Pá~ina : 010

ceará
Governo Municipal ae Itaiça~a
Relação ae ações

PPA

LOIHOLl

pági na :

Ação",,,: 01)) - perenização ao Rio Arai~u no Terrritorio ao Municí~io,
Descrição:
perenização ao Rio Arai~u no Territorio ao Município,
Ação" ",: 01)4 - Recuperação ae Áreas Degraaaaas proximo ao Canal ao Tra~al~aaor e DupliçaçãQ,
Descrição:
Recuperação ae,Áre?s Degra~a~a~ proximo ao Canal ao Traoal~aaor e Dupl1caçao aa Ponte no Mesmo Contra
Fluxo, no TerntorlO ao MunlClplo,
Ação" ",:
Descrição:

om - Revitalização

ao Pol0 ae Lazer,
Revitalização ao Pol0 ae Lazer Beira Rio na Seae ao Município,

Ação",,,: 01)/ - Manutenção aas Ativiaaaes Aaministrativa Do Funao M, aa Criança e Aaolescente,
,
Descrição:
Manter as ativiaaaes ao Funao M, aa criança e Aaolescente,responsável ~el0 planejamento, analise,
cooraenação aas ações aestinaaas a proteção aa criança e aaolescente ao município ae ITAI~ABA,
Ação",,,:
Descrição:
Ação"",:
Descrição:
Ação",,,:
Descrição:

01í~ - Realizar

ae Concurso púolico
Realizar concurso pú~lico para atenaer as aemanaas ao município

om - Aa~uirir

veiculos
Aa~uirir veículos para atenaer as necessiaaaes aas funções Aaministrativas

ao município

0160 - Manutenção

aas Ativiaaaes ao Ga~inete ao Prefeito
Ma~ter as atjviaaaes ao ~a~inete a9 ~r~feito, responsável pelo planejamento, análise, cooraenação aas
açoes ao Ga~lnte ao Prefelto ao munlClplO ae ITAI~ABA,

Ação"",: 0161- criar a ouviaoria ao Município
Descrição:
Criar a Ouviaoria ao município para mel~or atenaimento aa população,
Ação,: '!':
Descrlçao:
Ação"",:
Descrição:

om - construção

da ~rinqueaoteca M~njci~al
Construlr a Brln~ueaoteca Munlclpal

om - Reforma

ao Centro Cultural Heri~aldo Félix ae Oliveira
Reformar o Centro Cultural Herioaldo Félix ae oliveira,

Ação, ",,: 0164 - construção/Reforma aa sede aa Banda ae Música
Descrição:
Construlr ou reformar a seae aa ~anaa ae musical municipal
Ação"",: 016) - Realização aa conferencia Munici~al aa Cu1tura
Descrição:
Manter a realização aa conferência municipal da cultura
Ação" ",: 0166 - Const rução, manutenção e amp 1iação ao CRAS,
Descrição:
Construlr, manter e ampliar os espaços fisicos e moaernizar o e~uipamentos para o atenaimento ao CRAS,
Ação" ",: 016/ - Benefícios ae prestação Continuaaa-BPc na Escola,
Descrição:
O programa ae Acompan~amento e Monitoramento ao Acesso e permanência na Escola aas Pessoas com
Deficlência Beneficlárias ao Benefício ae prestação Continuaaa aa Assistência Social - BPC/LOAS, com
prioridade para a~uelas na faixa etária de zero a dezoito anos, con~ecido como BPC na ESCOLA, Agora,
além de garantir renda mensal a pessoas idosas (a partir de 6) anos) e pessoas com deficiêncla(de
~ual~uer idade), ~ue comprovem não possuir meios de prover apropria sUDsistência ou de tê-la provlda
pela família, o Benefício ae prestação Continuada (BPC} amplia o acesso a políticas sociais com o BPC
na Escola, O programa passa a ser sinônimo de educaçao p'ara oeneficiários com deficiência ae até 1~
anos de iaade, Para participar do BPC na Escola, é necessário ~ue o município faça adesão ao programa
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pa~lna : 01L

e const1tuam ~ru~o gestor local I com re~resentantes oas áreas oa eouca~ão, sauoe, ass1~tên~la soc1al
e olreitos ~umanos. Além' 015501 é necessár10 oes1gnar e~u1~es. técn1cas ~ara a~11ca~ao oe um
~uest1onár1o afim oe 10entificar as oarreiras oe acesso e ~ermanenCla na escola.
A~ão ..... : 01o~ - Im~lantar o ~rograma oe meoioas em Meio Aoerto.
Descri~ão:
Im~lantar o ~rograma oe meoioas em Meio aoerto.
A~ão ..... : 01ó9 - Campan~as oe ~reven~ão ao aouso sexual oe crian~as e aoolescentes.
Descri~ão:
Realizar cam~an~as carater continuaoo oe ~reven~ão oe crian~as e aoolescentes.
A~ão ..... : 0110 - servi~o oe Convivência e Fortalecimento oe vinculos as crinaças oe O a 06 anos.
.
Descri~ão:
complementar as a~ões aa família, e comuniaaoe na ~roten~ão e aesenvolvimento oe crlan~a e
aaolescentes e no fortalecimento oe vinculos familiares e sociais; assegurar es~a~os oe referências
~ara o convívio ~ru~all comunitário e social e o aesenvolvimento ae rela~oes oe afetiviaaae,
solioarieaaoe e res~eito mutuo; ~ossioilitar a am~lia~ão ao universo informacionallartístico e
cultural aos jovens oem como estimular o oesenvolv1mento oe ~otencialiaaaesl ~ao1liaaaesl talentos e
~ro~ic1ar sua forma~ªo c1oa~ã, ~r9pi~iar vivência~ ~ara o alcance oe autonomIa ~ ~rotagonlsmo soc1a};
Estlmular ~artlcl~a~ao na vloa ~uDl1ca ao terrltorlO e aesenvolver com~etenclas ~ara a compreensao
crit1ca aa realioaoe social e ao munoo conte~orrâneo; poss1oilitar o recon~ec1mento ao traoal~o e oa
eouca,ão como oireito e oe ciaaoania e oesenvolver con~ec1mentos soore o munaoao traoal~o e
cQm~etências e~~ecificas oasicas; contriouir ~ara inser~ão, reinser~ão e ~ermanência ao jovem no
slstema eoucaclonal.
A~ão ...,,: 0111 - programa primeira Infancia.
Descri~ão:
Fort~lecim~nto oa familia ~ara c~i~aoo, ~rote~ão.e eou~a~ão oas cr1~n~a~: acom~an~a~ento no ao~icil10
e orlenta~ao a gestantes e famll1a; ConVlvenCla Famll1as e Comunltarla: Fortaleclmento oe Vlnculos
Incentivo as Famllias Acol~eaoras; e cuioaaores estáve1s ~ara cr1an~as oe O a ) anos em acol~lmento
institucional;Aten~ão às mães ~rivaoas oe lioeroaoe e amoiência nas unioaoes oe ~riva~ão oe lioeroaae
~ara ac01~jmento o~ crian~as n~ ~ri~eira infância; organ1za~ão e estimulo à cr1a~ao oe es~a~os lúoicos
~ue ~rO~lClem o orlncar e a crlatlvlOaOe.
A~ão ...,,: 011) - A~erf. mecanismos oe Intersetoraliaaoe oa A.S com a oemais politicas púolicas.
Descri~ão:
A~erf~i~oar instrumentos ~ue favore~am a intersetoralioaoe a assistência social com as oemais
~olltlcas.
A~ão ..... : 011) - A~rimorar a eficiencia aos fluxos ao slstema 0~erac1onal aO CADUNICO.
Descri~ão:
A~r1morar a ef1ciencia ao sistema oe o~era~ão ao CADUNICO.
A~ão ...,,: 0114 - Im~lantar Ouviooria no SUAS.
Descri~ão:
Im~lantar a ouviooria no SUAS.
A~ão ...,,: 0111 - Criar o De~artamento oe ~romo~ão oe Eventos no SUAS
Descri~ão:
Criar oe~artamento ~ara ~romo~ão oe eventos no amoito aO SUAS no munici~lo.
A~ão.:.!.: 0116 - Realjzar cam~an~as oe sensioiliza~ão oas oiversas oeficiencias.
Descrl~ao:
Rea11?ar ~am~an~as oe carater continuaoa oe sensioiliza~ão e orienta~ão oas oiveras formas oe
oeflclencla.
A~ão. :...: 0111 - Realizar oe Foruns1conferencias e Auoiencias Puolicas aO SUAS.
Descrl~ão:
Realizar conferenclas I foruns e auoiencias ~uDlicas no SUAS.
A~ão ..... : 011~ - capacita~ão Permanente ao Consel~os oe Direito e Consel~o tutelar.
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Descrlção:

om - Manutenção

a?s,Ativiaaaes Aaministratjva aa,sec, ~e Assistencia social.
,
,
Manter as atlV1aaaes aa Sec aa Asslstenm
soml, Trao?lno, Juventua~ e E~preen~ormo,re~P9n~avel
pelo planejamento, análise, cooraenação aas ações oestlnaoas a Assltencla soclal 00 munlClplO oe
ITAI(ABA,

Ação", ,,:
Descrição:

01~0- Ajuoa

Ação",,,:
Descrição:

01~1 - Realiação

Ação" ",:
Descrlção:

01~L -

oe Custo aos Conselnelros oe Saúoe,
AJuoa oe custo aos conselnelros oe saúoe,

oe Foruns e conferências da saúoe,
Realizar foruns e conferencias aa sauoe,

Implantação oe programas e projetos oa saúoe ao Traoalnador,
Implantar programas e projetos oa saúoe 00 traoalnador,

om - Apl1ar

a oferta oe especlal10aoes Méolcas
Ampliar a oferta de especlalidades Méoicas,

Ação"",: OH4 - Reforma e Ampllação da Sede da Endemias e VISA,
Descrição:
Reformar, ampliar a sede da Endemias e da vigilância Sanitária,
Ação, i'!': 018) - Repactuar o Consórcjo P~oljco e Hospjtajs polos,
Descrlçao:
Repactuar o consorClO pUOllCO e Hospltals Polos,
Ação",,,:
Descrição:

01~o- Realizar

Ação",,,:
Descrição:

01~1 -

Ação, i'!':
Descrlçao:
Ação"",:
Descrlção:
Ação"",:
Descrição:

de Eventos e promoção oa Saúoe,
Realizar eventos oe promoção oa saúoe,

construção, reforma e ampl1ação oa Secretaria Municipal de saúoe,
Construlr Reformar e ampliar a Seoe oa secretaria oe saúae,

om - ~mplantação

ae programas ~ projetos para a população,
lmplantar programas e proJetos em saude a populaçao,

01~9 - Cam~annas

Eoucativas de promoção a saúde,
Realizar campannas oe carater continuaoa a promoção a saúde,

om - Implantar

o programa de Telesaúoe,
Implantar o programa de Telesáuoe no munucíplo ,

Ação",,,:
Descrição:

0191 - programa

Ação"",:
Descrição:

019L -

Ação,:,,,:
Descrlção:

páglna :

capacltar oe forma contlnuaoa os conselnos oe olrelto e tamoém o conselno tutelar,

Ação'i"':
DeScrlção:

Ação"",:
Descrição:

PPA iOlHOLl

ae Alimentação Escolar- Desjejum da Eaucação Infantil,
Alimentação escolar complementar na eaucação infantil,

construção ao CEI ae Tempo Integral na Seae ao municipio,
Construlr o CEI ae tempo integral na seae ao municipio PROINFANCIA,

om - Implantar

salas oe Informática na Eoucação Báslca,
Implantar salas oe informática na eaucação oásica nas escolas 00 município,

Ação, ",,:
Descrição:

0194 - Mooernização

Ação",,,:

019) - Implantar

oas salas Multifuncl0nais da Educação Básica,
Mooernização das salas multi funcionais da educação oáslca no munlcipio,
a ioentioaae Visual nas Escolas oe Eoucação Básica

OB
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Implantar a iaentlaaae visual nas esoclas ae eaucação oásica,

Ação",,,: 0190 - Aquisição imovejs para construçãofampliação ae_escolasjcrecnes,
Descrição:
Aquisição ae imovels para ampl1açao e construçao oe escolas e crecnes,
Ação,:",:0191-ImplantaroNACE,
,
,
'"""
Descrlção:
Implantar o Nucleo ae Atenalmento a Crlança com neceSSluaue Especlals,
Ação"",: 0198 - Curso ae formação ae Conoutores 00 transporte Escolar,
Descrição:
Realizar cursos oe formação de condutores do transporte escolar,
Ação"",: 0199 - Aqui~ição d~ veiculo para djstriouição de Merenaa Escolar,
,,,
Descrição:
Adqulrlr velcul0 para alstrloulr a merenaa escolar nas escolas do munlClplO,
Ação"",:
Descrição:

mo - Realizar

a feira anual ao livro infantil,
Realizar, promover a feira anual do livro infanti1.

Ação"",: OL01- Aparelnamento das escolas de Eaucação Infantil,
Descrição:
Aparelnar as escolas oe ensino infantil do munlcipio,
Ação"",:
Descrição:
Ação"",:
Descrição:

om - Formenta

ações para o desenvolvimento peda~ógico da eaucação infanti1.
Formeta açoes pedagógicas de desenvolvimento da educação lnfantil,

om - Fomentar

ações pedagógicas para o Ensino Fundamenta1.
Implantar ações peaagogicas nas unidaoes escolares de Ensino Funoamental atentioas pela rede municipal
ae Ensino Funaamental, Desenvolver tecnologias ~ue comoinem, de maneira articulaaa, a organiza~ão ao
tempo e aas ativiaaaes entre a escola e ° amoiente comunltário, consideraoo as especiticidades da
educação especialj das escolas do campo,Disciplinar, no âmoito dos sistemas ae ensino, a organização
flexivel do traoa no peaagógico, incluindo aoequação do calendário escolar de acorao com a realidade
local, identidade cultural e com as condições cl1maticas da região,

Ação",,,: OL04 - Estimulo a naoil1aades es~ortivas, atividades culturals e estracurrlculares,
Descrição:
Incentlvar atlvidades ae oesenvolvimento e estimulo a naoilidaaes esportivas nas escolas, interligaaas
a um plano de disseminação do aesRorto educacional e de desenvovilmento esportivo naclonal didatlco
especifico, a formação continuaaa oe professores e a articulação com instituições, esportivas e
culturais, Promover a rela~ão aas escolas com isntituições e movimentos culturais, a fim de garantir a
oferta regular de ativiaades culturais para liore fuição aos alunos dentro e fora aos espaços
escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem pólos de criação e dlfusão cultura1.oferecer
atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estimulo a naoilidades e competências
indiviouais,
Ação",,,: OLOl - Incentivar a realização da feira oe Ciencias Arte e cultura das Escolas
Descrlção:
Incentivar a realização aa feira de ciencias, arte e cultura das escolas ao municipio,
Ação",,,: OLOo - Formar Equlpe multifuncional para o atendim de alunos com necessldade especiais,
Descrição:
Formar equipe multi funcional ( p~icolo~o, p~i~opeda~o~o, fonaudiologo e assistente social) para o
atenalmento de crlanças com necesslaades espeClalS,
Ação"",: OL01Descrição:
Ação"",:

Realização aa conferencia MuniciRal ae educação,
Realizar a conferencia muncipal oe educação,

OL08 - programa de paisagismo nas Escolas

Ceara
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programa oe palsaglsmo nas escolas ( aroorlza~ão e jarolnagem),
OLO~ - Ampllar/garantlr oferta oe transp.0rte ao Enslno superlor,

A~ão"",:

Descrl~ão:

,
Buscar p'arcerlas ~om ~s!a~ol unlão e,outras entloaoes púollcas ou prjvaoas P?ra g?ra~tlr aeslocament~
e estaola aos unlversltarlOS nas cloaoes polos oe mooo a ampllar e lnterlorlzar o acesso a
graoua~ão,Pl~ltear cQm os, m~nlcíplos vlzlnn~s a crlª~ão oe polos que oferte~ o ~ível superlorl oe
forma a ampl1ar e lnterlorlzar o acesso a graoua~ao,Mapear a oemanoa e lnstlgar a p'opulaçao a
lngressar nos cursos oe graoua~ões presenclals nas unlversloaoes Púollcas presenclals e a olstâncla,

A~ão, ",,: OLlO - Manuten~ão oas Atlvloaoes Aomlnlstratlva Do Funoo M, oe Haolta~ão e Int Soclal,
Descrl~ão:
Manter as atlvloaoes 00 Funoo M, oe Haolta~ão e Interesse Soclallresponsavel pelo planejamentol
anallsel cooroenação oas a~ões oestlnaoas a HABITA~ÃO 00 munlcíplo oe ITAI~ABA,
A~ão",,,: OLII - AqUlsl~ão oe Faroamento para Banoa oe Múslca,
Descrl~ão:
Adqulm faroamento para a Banoa ae Múslca Maestro José Falcão,
A~ão, :'!': OLIL - promo~ão oe curso~ T~cnlcos para o~ Dlcentes 00 M~njcíplo,
Descrl~ao:
Promover cursos tecnlCOS para os olcentes 00 Munclplo,
A~ão"",:
Descrl~ão:

om - Ampllar/reformar

o CVT 00 Munlcíglo,
Ampllar e reformar o CVT 00 Muncíplo,

A~ão,: '!': 0L14 - Apolar/lncentlvar as a~ões ao CVT,O~ ~unlcíplo,
Descrl~ao:
Incentlvar as a~oes 00 CVT ao MunlClplo,
A~ão,:,!,:
Descrl~ao:

om - Manuten~ão e reforma ao~ Equlpamentos e~portlvos,

,,,
Manter e refomar os equlpamentos esportlvos no munlClplo,

A~ão",,,: OLIo - Implanta~ão oe taoelas oe BasKet oe Rua nas pra~as,
Descrl~ão:
Implantar taoelas oe BasKet oe ruas nas pra~as,
A~ão"",:
Descrl~ão:

om - Cursos oe capaclta~ão oe aroltros,
Cursos oe capaclta~ão oe aroltros,

A~ão",,,: OLI8 - Incentlvar/lmp,lantar a capolra nas Escolas,
Descrl~ão:
lncentlvar e lmplantar a prátlca oa capoelra nas escolas,
A~ão"",: OLI~ - Manuten~ão aas atlvloaoes esportlvas ao Munlcíplo,
Descrl~ão:
Manter as atlvloaoes esportlvas 00 Munlcíplo,
A~ão, ",,: OLLO - Constru~ão aa Arenlnna 00 Conjunto paore Aoíllo,
Descrl~ão:
Construlr a Arenlnna 00 conjunto Paare Aoíllo,
A~ão,:,!,:
Descrl~ao:
A~ão"",:
Descrl~ão:
A~ão,:,:,:
Desmçao:
A~ão"",:

om - Implanta~ão oa loentlaaoe vlsual aos Préolos oa Asslstêncla

SoclaL
Implantar a loentloaoe vlsual aos préolos oa asslstencla soclal,

om - Implanta~ão oa loentloaoe vlsual 005 Préolos aa sáuoe,
Implantar a laentlaaae vlsual

aos

préalos e aa saúae,

om - Aaqujrjr

Imqvejs para construçªo e am~]iação aos eq~lpamentos ae Saúde,
AdqU1rlr lmOVe15 para cosntruçao e ap11açao 005 equlpamentos de saúde,

om - Aaqulrlr o FaraamentolEPI

e lnstrumentos de traoalno aos servldores da saúde,

ceará
,
Governo Munlcl~al ae Ital~aoa
Rela~ão ce a~ões

págl na :

PPA l018-lOLl

Aa~ulrlr o faraamento, e~l e lnstrumentos ae traoalno aos servlaores aa saúae,

Descrl~ão:

A~ão",,,: Oll) - Manuten~ão ~e ~á~ulnas e,Equl~amentos,
,
Descrl~ão:
Manter as maqulnas e equl~amentos aa Secretarla ce Infraestrutura,
A~ão"",:
Descrl~ão:
Ação"",:
Descrl~ão:
Ação"",:
Descrlção:
Ação .... .:
Descrição:

om - Im~lanta~ão

e Manuten~ão ~a Equl~e ae prQte~ão,soclal q~eclal-PSE
Im~lantar e manter as equl~es ce ~roten~ao soclal es~eclal - PSE,

om - construjr

e e~uj~ar a Casa ce vel~rjo p~oljco,
,,,
,
Construlr e equl~ar a casa ce velorlo PU011CO no munlcl~lo ce Italçaoa,

om - construção,Reforma

e am~11ação ce um Gal~ão Cooerto,
,
"
,
Contrujr, reforma e am~11ar es~aços ~ara a guarca cos veiculos e Equl~amentos ca prefeltura Munlcl~al
ce Italçaoa com Cooerta,

om - construção

ae passagens Molnaaas,
Contruir ~assagens Molnaaas que facilite o Trans~orte aos Munici~es ,

Ação",,,: Ol~O - Aqulslção ce veículos cestinacos a coleta ce llXO,
Descrlção:
Adqulrlr velculos cestlnacos a coleta ce llXO ( camlnnões com~actacores)
Ação .... .:
Descrlção:
A~ão .... .:
Descrição:
Ação .... .:
Descrição:

om·
om·

no Munlcí~lo,

construção e reacequação aa vla ce entraaa co Munlcí~lo ce Italçaoa,
Constru1r e reaaequar ~ vl~ ae.entraa~ ao munlclplo ~om amRl1ação ca vja em asfalto, separacas por um
cantelro central, com llumlnaçao Puol1ca , com a retlraca aa ponte antlga,
uroanização ca lagoa CO Mancuca na seae CO Municí~io,
urbanizar a lagoa ao Mancuca para o lazer ca ~opula~ão CO Municipio,

om . construção

ce Barragens,
Construlr barragens ~ara atencer a po~ula~ão ,

Ação, ",,: Ol~) . Reforma e Ampl1ação CO Mercaco Público,
Descrição:
Reformar e ampliar os espa~os CO mercaco púolico para atencer a popula~ão local,
Ação",,,: Oi~o - Fortalecer o Ensino Superior
Descrição:
Mapear a cemanaa e instlgar a ~opula~ão a ingressar nos cursos ae gracua~ões presencials nas
universicaces PÚblicas presenciais e á cistância, vlabllizar com as universlcaaes a oferta ce vagas
para estagiário~ no município, como parte c~ forma~ão na ecuca~ão superior,Apoiar universitários em
estucos e pesqulsas que ven~am a ser cesenvolvlcas no MUNICIPIO,
Ação" ",: OlJl . Manutenção aas Ativlaaaes Acministrativa Da Sec, Aaminlstração,Finan~as e planei
Descri~ão:
Ma~t~r as ativicaa~s aa Sec ~e Aaminisfração , Finan~as,e ~laneiamentQ,responsave] pelo planeiamentQ,
an~11s~, ,coorcenaçaq ~as açoes cestlnaaas ao planeJamento,Execuçao
or~amentarla e Arrecaca~ao
Trlbutarla CO munlclplo ce ITAI~ABA,
Ação",,,: OiJ8 . Manuten~ão cas Ativlcaces Acministrativa Da Sec, ce Ecuca~ão
Descri~ão:
Mant~r as ativicace~ aa Sec,c~ çauca~ão,responsável pelo planejamento, análise, cooraena~ão aas a~ões
cestlnacas a Ecuca~ao CO munlClplO ce ITAI~ABA,
A~ão .... .:
oescri~ão:

om . Manuten~ão

cas Ativ, Acministr Da Sec, Agricu1tura,pesca, Aquic e Meio Ambiente,
Manter as ativiaaaes aa Sec de Agricultura, pesca, Aquicultura e Meio Amoiente responsável pelo
planejamento, análise, coorcena~ão aas a~ões cestinacas a Agricultura, Pesca, Aquicultura e Meio

Olé

ceará
Governo Municipal ce Itaiçaoa
Relação ce ações

PPA l~lHm

Amoiente ao municipio oe ITAI~ABA,
Ação",,,: ~l4~- Manutenção oas Ativioaoes Aominist Da sec,Infra-Estrutura,Ino, Comercio E Turism
Descrição:
Manter as ativioaoes
oa Sec Infra-estrutura, Inoustria, Comercio e Turismo,responsável
pelo
planejamento, análise, cooroenação oas ações oestinaoas ao planejamento,oe infra-estrutura uroana e
rural, hiorica, saneamento oesenvolvimento ao comércio, turismo e inoustria ao municipio oe ITAI~ABA,
Ação"",:
Descrição:

~m- Curso

oe Formação para as Merenoeiras oa Eoucação Básica,
Realizar cursos oe formação para as merenoeiras oa Eoucação Básica,

Ação",,,: Oi4i - Promover o Desenvolvimento Cultural,
Descrição:
Ação oestinaoa a promoção oa cultura e o oesenvolvimento
Ação",,,:
Descrição:

~l4j - Aroorização

e Reflorestamento oe praças e Ruas,
Aroorizar e reflorestar as praças e as ruas Do municipio,

Total oe ações :

lj~

no Municipio ,

,,\o~...

rta1Mç~b;! °l
Compromisso e respeito com o povo

PENTACAMPEÃO

GABINETE DO PREFEITO

DOCUMENTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, OFICINAS E
OUTROS;
ANEXO V

IT~

PREFEITURA
CONSTRUÇÃO DO PlANO PlURIANUAl-

Prefeitura Municipal de Itaiçaba
Rua João Correia, 298 - Centro - Itaiçaba - Ceará
Telefone (88) 3410.1112 - CEP62.810-000
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ITAIÇABA

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAiÇABA

c.·.P." ......", f 1\~\1o'<1l"
r.lI. o r.v.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

() Prefeito Municipal de Itaiçaba, no 'uso de Suas atribuições legais, vem
CONVOCAR todos os Itaiçabenses para compareceram a Audiência Pública
que será realizada no dia 27 (vinte e sete) do mês de julho do ano de 2017) a
partir das 8:00hs (oito horas), no
auditório
do CVT - CentroO Vocacional Tecnológico no centro da cidade de Itaíçaba,
Estado do Ceará, para serem discutidas propostas com vistas as elaborações
do Plano Plurianual - PPA do quadriénio 2018-2021 e da Lei Orçamentária
Anual - LOAdo exercício financeiro do ano de 2018.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA. aos 19 (dezenove) dias do
mês de julho do ano de 2017.

Jos - enarco da Silva
Prefeito MunicipaJ de Itaiçaba

I

Av. Coronel João Correia, 298 -- Centro - ITAIÇABA-CE _ CEP.:62.820-000
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Cu'''p,urat .. t>.II''j)<Ilto torno1"ol'c.

ATA DAAUDIÊNCIAPÚBLICAPARAA ELABORAÇÃODO PLANOPLURINUAL-PPA-QUADRIÊNIO20182021. Aos vinte e sete dias do mês de julho de 2017, no Centro Vocacional Tecnológico CVT,situado no
município de Itaiçaba - Ceará com a presença de representantes do Poder Executivo e do Legislativo,
Secretários Municipais, representantes dos Segmentos da Sociedade, Sindicato, Técnicos, Funcionários
e demais pessoas interessadas da sociedade, foi realizada a Audiência Pública para atendimento ao
estabelecido pelo Artigo 48 paragrafo único, da Lei 101 de 04 de Maio de 2000, Lei de Responsabilidade
Fiscal, a fim de proporcionar a Participação Popular e a transparência necessária na discussão para a
elaboração do PPA - Plano Plurianual- para o quadriênio 2018- 2021. O Edital da realização da
Audiência Pública foi publicado no átrio da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e no Fórum. Os
trabalhos foram abertos pela secretária de Administração e Finanças, Srª Francisca Meíre Gomes da
Silva, que cumprimentou a todos, ressaltou a importância da realização da Audiência Pública
cumprindo o que determina a Legislação. Em seguida passou a palavra ao Sr. Prefeito José Erenarco da
Silva, onde saudou a todos e destacou a importância da participação da sociedade exercendo sua
cidadania no processo de construção das Peças Orçamentárias a fim de tornar a Administração uma
Gestão Participativa e transparente aos interesses da população. Ressaltou ainda as dificuldades para o
Planejamento em longo prazo, frente à receita de arrecadação do município uma vez que o mesmo
depende totalmente das transferências de recursos do Estado e da União, o que limita a gestão a
realizar os programas e a ampliação dos serviços. Apenas manter os já existentes de caráter continuado
que sejam vinculados ou liberados com recursos Federais e Estaduais através de convênios, em seguida
desejou bom trabalho a todos e dando continuidade o Sr. Leonardo Costa, Assessor da ATAC Assessoria
Técnica Administrativa e Contábil LTOAcoordenou os trabalhos, fazendo a explanação sobre o PPA e
esclarecendo corno se dá O processo de construção do PPA. Logo após, cada secretário fez o uso da
palavra, apresentando as propostas para a elaboração do Plano. Os técnicos também fizeram o uso da
palavra, expondo seus anseios, necessidades e prioridades da comunidade. Os anexos com as propostas
foram bastante discutidos. Os Projetas e Programas e demais Operações apresentadas foram analisadas
pelos presentes, onde expuseram suas opiniões visando constar no PPA atividades prioritárias e as
melhorias nas áreas da saúde, Educação, esporte e laser, Assistência, Trabalho e empreendedorismo,
Agricultura, Infra Estrutura, Administração, entre outras prioridades para a sede e a Zona Rural do
município. Ao finalizar o debate a senhorita Secretária Francisca Meire Gomes da Silva agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a Audiência Pública onde secretariou os trabalhos e lavrou a
presenta ata que segue assinada pela Secretário e pelo Prefeito Municipal.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA PARA O QUADRIÊNIO
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