
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 1/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0001

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 50.000,0050.000,00Total: 50.000,00 0,00 50.000,00

I - Classificação Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.00CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01Unidade:Função: LegislativaSubfunção: Ação LegislativaPrograma: PROCESSO LEGISLATIVOObjetivo do programa:Dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizarJustificativa do programa:O Poder Legislativo é composto de nove Vereadores; funciona em sede própria, com autonomia financeira e dispõe em seu quadro de pessoal de quatro servidores efetivos, uma Diretoria Financeira que éexercida por um técnico em contabilidade designado em função gratificada, quatro servidores comissionados, sendo um assessor jurídico, um assessor legislativo, um assessor de comunicação e umassessor da mesa diretora de acordo com a nova estrutura administrativa da Câmara e disponibiliza bolsas de estágio oportunizando a estudantes do Município ingressarem no mercado de trabalho.
131

II - Descrição das AçõesAmpliação da sede do Legislativo.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.003 1 P Edificação (M2) 50,000 50.000,00Ampliação da sede do Legislativo.
Diretrizes do programa:Realizar as Sessões Ordinárias conforme Regimento Interno, Sessões Extraordinárias quando convocadas e reuniões das comissões permanentes; recebimento, discussão e votação de leis; apresentaçãode projetos de leis, projetos de resoluções, decretos legislativos e indicações; fiscalização dos atos da administração; julgamento das Contas anuais do Prefeito; execução das demais atribuições do PoderLegislativo.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das funções do legislativo100,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 2/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0001

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 136.500,00136.500,00Total: 136.500,00 0,00 136.500,00

I - Classificação Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.00CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01Unidade:Função: LegislativaSubfunção: Ação LegislativaPrograma: PROCESSO LEGISLATIVOObjetivo do programa:Dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizarJustificativa do programa:O Poder Legislativo é composto de nove Vereadores; funciona em sede própria, com autonomia financeira e dispõe em seu quadro de pessoal de quatro servidores efetivos, uma Diretoria Financeira que éexercida por um técnico em contabilidade designado em função gratificada, quatro servidores comissionados, sendo um assessor jurídico, um assessor legislativo, um assessor de comunicação e umassessor da mesa diretora de acordo com a nova estrutura administrativa da Câmara e disponibiliza bolsas de estágio oportunizando a estudantes do Município ingressarem no mercado de trabalho.
131

II - Descrição das AçõesAquisição de veículo para a CâmaraIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.002 1 P Veiculos (UN) 1,000 136.500,00Aquisição de veículo para a Câmara
Diretrizes do programa:Realizar as Sessões Ordinárias conforme Regimento Interno, Sessões Extraordinárias quando convocadas e reuniões das comissões permanentes; recebimento, discussão e votação de leis; apresentaçãode projetos de leis, projetos de resoluções, decretos legislativos e indicações; fiscalização dos atos da administração; julgamento das Contas anuais do Prefeito; execução das demais atribuições do PoderLegislativo.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das funções do legislativo100,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 3/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0001

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 105.000,00105.000,00Total: 105.000,00 0,00 105.000,00

I - Classificação Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.00CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01Unidade:Função: LegislativaSubfunção: Ação LegislativaPrograma: PROCESSO LEGISLATIVOObjetivo do programa:Dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizarJustificativa do programa:O Poder Legislativo é composto de nove Vereadores; funciona em sede própria, com autonomia financeira e dispõe em seu quadro de pessoal de quatro servidores efetivos, uma Diretoria Financeira que éexercida por um técnico em contabilidade designado em função gratificada, quatro servidores comissionados, sendo um assessor jurídico, um assessor legislativo, um assessor de comunicação e umassessor da mesa diretora de acordo com a nova estrutura administrativa da Câmara e disponibiliza bolsas de estágio oportunizando a estudantes do Município ingressarem no mercado de trabalho.
131

II - Descrição das AçõesAquisição de equipamentos para o Legislativo.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.001 1 P Equipamentos (UN) 10,000 105.000,00Aquisição de equipamentos para o Legislativo.
Diretrizes do programa:Realizar as Sessões Ordinárias conforme Regimento Interno, Sessões Extraordinárias quando convocadas e reuniões das comissões permanentes; recebimento, discussão e votação de leis; apresentaçãode projetos de leis, projetos de resoluções, decretos legislativos e indicações; fiscalização dos atos da administração; julgamento das Contas anuais do Prefeito; execução das demais atribuições do PoderLegislativo.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das funções do legislativo100,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 4/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0001

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 60.000,0060.000,00Total: 60.000,00 0,00 60.000,00

I - Classificação Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.00CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01Unidade:Função: LegislativaSubfunção: Ação LegislativaPrograma: PROCESSO LEGISLATIVOObjetivo do programa:Dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizarJustificativa do programa:O Poder Legislativo é composto de nove Vereadores; funciona em sede própria, com autonomia financeira e dispõe em seu quadro de pessoal de quatro servidores efetivos, uma Diretoria Financeira que éexercida por um técnico em contabilidade designado em função gratificada, quatro servidores comissionados, sendo um assessor jurídico, um assessor legislativo, um assessor de comunicação e umassessor da mesa diretora de acordo com a nova estrutura administrativa da Câmara e disponibiliza bolsas de estágio oportunizando a estudantes do Município ingressarem no mercado de trabalho.
131

II - Descrição das AçõesApoio ao Programa Vereador MirimIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.004 1 A Seções (UN) 12,000 60.000,00Apoio ao Programa Vereador Mirim
Diretrizes do programa:Realizar as Sessões Ordinárias conforme Regimento Interno, Sessões Extraordinárias quando convocadas e reuniões das comissões permanentes; recebimento, discussão e votação de leis; apresentaçãode projetos de leis, projetos de resoluções, decretos legislativos e indicações; fiscalização dos atos da administração; julgamento das Contas anuais do Prefeito; execução das demais atribuições do PoderLegislativo.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das funções do legislativo100,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 5/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0001

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 289.000,00289.000,00Total: 289.000,00 0,00 289.000,00

I - Classificação Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.00CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01Unidade:Função: LegislativaSubfunção: Ação LegislativaPrograma: PROCESSO LEGISLATIVOObjetivo do programa:Dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizarJustificativa do programa:O Poder Legislativo é composto de nove Vereadores; funciona em sede própria, com autonomia financeira e dispõe em seu quadro de pessoal de quatro servidores efetivos, uma Diretoria Financeira que éexercida por um técnico em contabilidade designado em função gratificada, quatro servidores comissionados, sendo um assessor jurídico, um assessor legislativo, um assessor de comunicação e umassessor da mesa diretora de acordo com a nova estrutura administrativa da Câmara e disponibiliza bolsas de estágio oportunizando a estudantes do Município ingressarem no mercado de trabalho.
131

II - Descrição das AçõesManutenção da sede do Legislativo.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.003 1 A Edificação (M2) 258,750 289.000,00Manutenção da sede do Legislativo.
Diretrizes do programa:Realizar as Sessões Ordinárias conforme Regimento Interno, Sessões Extraordinárias quando convocadas e reuniões das comissões permanentes; recebimento, discussão e votação de leis; apresentaçãode projetos de leis, projetos de resoluções, decretos legislativos e indicações; fiscalização dos atos da administração; julgamento das Contas anuais do Prefeito; execução das demais atribuições do PoderLegislativo.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das funções do legislativo100,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 6/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0001

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 0,00 15.750,0015.750,00Total: 15.750,00 0,00 15.750,00

I - Classificação Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.00CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01Unidade:Função: LegislativaSubfunção: Ação LegislativaPrograma: PROCESSO LEGISLATIVOObjetivo do programa:Dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizarJustificativa do programa:O Poder Legislativo é composto de nove Vereadores; funciona em sede própria, com autonomia financeira e dispõe em seu quadro de pessoal de quatro servidores efetivos, uma Diretoria Financeira que éexercida por um técnico em contabilidade designado em função gratificada, quatro servidores comissionados, sendo um assessor jurídico, um assessor legislativo, um assessor de comunicação e umassessor da mesa diretora de acordo com a nova estrutura administrativa da Câmara e disponibiliza bolsas de estágio oportunizando a estudantes do Município ingressarem no mercado de trabalho.
131

II - Descrição das AçõesContribuição à Associação de Vereadores.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.002 1 A Tranferências (UN) 12,000 15.750,00Contribuição à Associação de Vereadores.
Diretrizes do programa:Realizar as Sessões Ordinárias conforme Regimento Interno, Sessões Extraordinárias quando convocadas e reuniões das comissões permanentes; recebimento, discussão e votação de leis; apresentaçãode projetos de leis, projetos de resoluções, decretos legislativos e indicações; fiscalização dos atos da administração; julgamento das Contas anuais do Prefeito; execução das demais atribuições do PoderLegislativo.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das funções do legislativo100,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 7/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0001

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 1.890.000,001.890.000,003.3.71.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferências a Consórcios Públicos 0,00 12.600,0012.600,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 840.000,00840.000,00

I - Classificação Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.00CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01Unidade:Função: LegislativaSubfunção: Ação LegislativaPrograma: PROCESSO LEGISLATIVOObjetivo do programa:Dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo de legislar e fiscalizarJustificativa do programa:O Poder Legislativo é composto de nove Vereadores; funciona em sede própria, com autonomia financeira e dispõe em seu quadro de pessoal de quatro servidores efetivos, uma Diretoria Financeira que éexercida por um técnico em contabilidade designado em função gratificada, quatro servidores comissionados, sendo um assessor jurídico, um assessor legislativo, um assessor de comunicação e umassessor da mesa diretora de acordo com a nova estrutura administrativa da Câmara e disponibiliza bolsas de estágio oportunizando a estudantes do Município ingressarem no mercado de trabalho.
131

II - Descrição das AçõesManutenção das atividades da Câmara de Vereadores.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.001 1 A Seções (UN) 53,000 2.755.200,00Manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.
Diretrizes do programa:Realizar as Sessões Ordinárias conforme Regimento Interno, Sessões Extraordinárias quando convocadas e reuniões das comissões permanentes; recebimento, discussão e votação de leis; apresentaçãode projetos de leis, projetos de resoluções, decretos legislativos e indicações; fiscalização dos atos da administração; julgamento das Contas anuais do Prefeito; execução das demais atribuições do PoderLegislativo.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das funções do legislativo100,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 8/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.93.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 0,00 12.600,0012.600,00Total: 2.755.200,00 0,00 2.755.200,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 9/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0005

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 1.141.000,001.141.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 113.000,00113.000,00Total: 1.254.000,00 0,00 1.254.000,00

I - Classificação Órgão: GOVERNO MUNICIPAL 02.00GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO 02.01Unidade:Função: AdministraçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: COORDENAÇÃO SUPERIORObjetivo do programa:Estruturar a Administração de modo a desburocratizar e descentralizar os circuitos de decisão melhorando os processos, a colaboração entre os serviços, o compartilhamento de conhecimentos e a corretagestão da informação facilitando o acesso direto, democrático e transparente da população às informações para garantir a prestação eficiente, eficaz, efetiva e relevante dos serviços públicos.Justificativa do programa:A Administração e a Coordenação Superior serão exercidas pela estrutura do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e suas assessorias jurídica e de planejamento e equipe de técnicos.
4122

II - Descrição das AçõesManutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.005 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 1.254.000,00Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito eAssessorias.
Diretrizes do programa:Elaborar a legislação de suporte à gestão pública; acompanhar o processo legislativo; produzir os atos da administração; coordenar as audiências públicas; coordenar a execução das políticas públicas;promover a defesa dos interesses do Município; planejar as ações da Administração; acompanhar a atuação do Sistema de Controle Interno; acompanhar e avaliar os programas de governo; coordenar aelaboração e a implantação do planejamento estratégico; coordenar o programa Orçamento Participativo.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das funções do executivo100,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 10/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0185

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 22.000,0022.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 11.000,0011.000,00Total: 33.000,00 0,00 33.000,00

I - Classificação Órgão: GOVERNO MUNICIPAL 02.00GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO 02.01Unidade:Função: AdministraçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOCObjetivo do programa:Promover a manutenção da política de assistência social, oferecendo estrutura adequada e profissionais capacitados para o melhor atendimento e enfrentamento das demandas inerentes. Reduzir asvulnerabilidades e riscos sociais econômicos e pessoais provocados por situações adversas como, nascimento, morte, contingências sociais, dentre outros.Justificativa do programa:Este programa atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e organizações sociais. No ano de 2015, com a Lei Complementar nº 186/2015, foi criada a Secretaria de Assistência Social, havendodesde então a melhoria e ampliação dos serviços oferecidos trazendo a consequente adequação física e humana para essas demandas.
4122

II - Descrição das AçõesManutenção dos Conselhos MunicipaisIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.008 1 A Conselho (UN) 7,000 33.000,00Manutenção dos Conselhos Municipais
Diretrizes do programa:Proporcionar condições físicas e humanas para melhor atendimento aos usuários da política de assistência social. Executar o Plano Municipal de Assistência Social.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a pessoas carentes que necessitam dos serviços sociais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 11/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0185

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 0,00 60.000,0060.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 52.000,0052.000,00Total: 112.000,00 0,00 112.000,00

I - Classificação Órgão: GOVERNO MUNICIPAL 02.00GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO 02.01Unidade:Função: AdministraçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOCObjetivo do programa:Promover a manutenção da política de assistência social, oferecendo estrutura adequada e profissionais capacitados para o melhor atendimento e enfrentamento das demandas inerentes. Reduzir asvulnerabilidades e riscos sociais econômicos e pessoais provocados por situações adversas como, nascimento, morte, contingências sociais, dentre outros.Justificativa do programa:Este programa atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e organizações sociais. No ano de 2015, com a Lei Complementar nº 186/2015, foi criada a Secretaria de Assistência Social, havendodesde então a melhoria e ampliação dos serviços oferecidos trazendo a consequente adequação física e humana para essas demandas.
4122

II - Descrição das AçõesAssistência a organizações sociaisIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.007 1 A Entidades (UN) 3,000 112.000,00Assistência a organizações sociais
Diretrizes do programa:Proporcionar condições físicas e humanas para melhor atendimento aos usuários da política de assistência social. Executar o Plano Municipal de Assistência Social.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a pessoas carentes que necessitam dos serviços sociais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
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0175

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 199.000,00199.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 12.500,0012.500,00Total: 211.500,00 0,00 211.500,00

I - Classificação Órgão: GOVERNO MUNICIPAL 02.00GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO 02.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência à Criança e ao AdolescentePrograma: REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEObjetivo do programa:Proporcionar condições de formação, acesso ao saber, saúde, bem estar, desenvolvimento e preparação para o trabalho e a vida, oferecendo às crianças e adolescentes melhores perspectivas de futuro.Proporcionar atendimento integral às crianças e aos adolescentes abrigados oferecendo-lhes possibilidades de reintegração familiar ou adoção.Justificativa do programa:No município de Capinzal há 6.094 crianças e adolescentes com idade compreendida zero a 18 anos. No atendimento à criança e adolescente o município de Capinzal conta com os Serviços do Centro deReferência de Assistência Social-CRAS que atende o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV em unidade urbana (CECON) e unidade rural (CCC Vila União) e o PAIF - Serviço deProteção e Atendimento Integral à Família. Também conta com o Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação deServiços à Comunidade (PSC) na Proteção Social de Média Complexidade e na Proteção Social de Alta Complexidade conta com um abrigo institucional consorciado com outros quatro municípios.
8243

II - Descrição das AçõesManutenção do Conselho TutelarIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.006 1 A Conselho (UN) 1,000 211.500,00Manutenção do Conselho Tutelar
Diretrizes do programa:O CMDCA e o Conselho Tutelar atendem às questões inerentes a proteção integral da criança e do adolescente tendo em vista as suas atribuições.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento as crianças que necessitam do serviço social90,000100,000
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0015

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 105.000,00105.000,00Total: 105.000,00 0,00 105.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:Função: AdministraçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRAObjetivo do programa:Promover o registro e o controle contábil da execução orçamentária e financeira; gerenciar os recursos humanos e os atos de pessoal; controlar os bens pertencentes ao patrimônio público; manter econservar o patrimônio público municipal; controlar os estoques e almoxarifado; editar os procedimentos licitatórios, compras e execução dos contratos administrativos; arrecadar os tributos de competênciado Município; fiscalizar a aplicação do Plano Diretor, do Código de Obras e de Posturas Municipais.Justificativa do programa:A Administração Geral será executada pelo órgão central dos sistemas Administrativo, Financeiro e Orçamentário e pela estrutura dos setores de contabilidade, tesouraria, recursos humanos, patrimônio,fiscalização e arrecadação, cadastro e tributação, materiais e serviços e demais áreas pertinentes.
4122

II - Descrição das AçõesManutenção de Despesas com Publicidade LegalIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.150 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 105.000,00Manutenção de Despesas com Publicidade Legal
Diretrizes do programa:Desempenhar as atribuições inerentes ao órgão central dos sistemas Administrativo, Financeiro e Orçamentário, de Gestão de Recursos Humanos, de Gestão de Materiais e Serviços e de GestãoPatrimonial.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das funções da Administração80,000100,000
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0015

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 60.375,0060.375,00Total: 60.375,00 0,00 60.375,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:Função: AdministraçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRAObjetivo do programa:Promover o registro e o controle contábil da execução orçamentária e financeira; gerenciar os recursos humanos e os atos de pessoal; controlar os bens pertencentes ao patrimônio público; manter econservar o patrimônio público municipal; controlar os estoques e almoxarifado; editar os procedimentos licitatórios, compras e execução dos contratos administrativos; arrecadar os tributos de competênciado Município; fiscalizar a aplicação do Plano Diretor, do Código de Obras e de Posturas Municipais.Justificativa do programa:A Administração Geral será executada pelo órgão central dos sistemas Administrativo, Financeiro e Orçamentário e pela estrutura dos setores de contabilidade, tesouraria, recursos humanos, patrimônio,fiscalização e arrecadação, cadastro e tributação, materiais e serviços e demais áreas pertinentes.
4122

II - Descrição das AçõesEstudos e Elaboração do Plano DiretorIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.011 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 60.375,00Estudos e Elaboração do Plano Diretor
Diretrizes do programa:Desempenhar as atribuições inerentes ao órgão central dos sistemas Administrativo, Financeiro e Orçamentário, de Gestão de Recursos Humanos, de Gestão de Materiais e Serviços e de GestãoPatrimonial.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das funções da Administração80,000100,000
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0015

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 50.000,0050.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0083 - Operações de Credito Internas - Outros ProgramasAplicacoes Diretas 220.500,00 220.500,000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 50.000,0050.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:Função: AdministraçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRAObjetivo do programa:Promover o registro e o controle contábil da execução orçamentária e financeira; gerenciar os recursos humanos e os atos de pessoal; controlar os bens pertencentes ao patrimônio público; manter econservar o patrimônio público municipal; controlar os estoques e almoxarifado; editar os procedimentos licitatórios, compras e execução dos contratos administrativos; arrecadar os tributos de competênciado Município; fiscalizar a aplicação do Plano Diretor, do Código de Obras e de Posturas Municipais.Justificativa do programa:A Administração Geral será executada pelo órgão central dos sistemas Administrativo, Financeiro e Orçamentário e pela estrutura dos setores de contabilidade, tesouraria, recursos humanos, patrimônio,fiscalização e arrecadação, cadastro e tributação, materiais e serviços e demais áreas pertinentes.
4122

II - Descrição das AçõesModernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.010 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 541.000,00Modernização da Administração Tributária e Gestão dosSetores Sociais Básicos.
Diretrizes do programa:Desempenhar as atribuições inerentes ao órgão central dos sistemas Administrativo, Financeiro e Orçamentário, de Gestão de Recursos Humanos, de Gestão de Materiais e Serviços e de GestãoPatrimonial.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das funções da Administração80,000100,000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 16/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0083 - Operações de Credito Internas - Outros ProgramasAplicacoes Diretas 220.500,00 220.500,000,00Total: 100.000,00 441.000,00 541.000,00
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0015

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.71.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransf. a Consórcios Públicos 0,00 40.000,0040.000,003.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 2.483.896,632.483.896,633.3.71.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferências a Consórcios Públicos 0,00 90.000,0090.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 1.263.500,001.263.500,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:Função: AdministraçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRAObjetivo do programa:Promover o registro e o controle contábil da execução orçamentária e financeira; gerenciar os recursos humanos e os atos de pessoal; controlar os bens pertencentes ao patrimônio público; manter econservar o patrimônio público municipal; controlar os estoques e almoxarifado; editar os procedimentos licitatórios, compras e execução dos contratos administrativos; arrecadar os tributos de competênciado Município; fiscalizar a aplicação do Plano Diretor, do Código de Obras e de Posturas Municipais.Justificativa do programa:A Administração Geral será executada pelo órgão central dos sistemas Administrativo, Financeiro e Orçamentário e pela estrutura dos setores de contabilidade, tesouraria, recursos humanos, patrimônio,fiscalização e arrecadação, cadastro e tributação, materiais e serviços e demais áreas pertinentes.
4122

II - Descrição das AçõesManutenção dos serviços gerais da administração.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.009 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 3.992.396,63Manutenção dos serviços gerais da administração.
Diretrizes do programa:Desempenhar as atribuições inerentes ao órgão central dos sistemas Administrativo, Financeiro e Orçamentário, de Gestão de Recursos Humanos, de Gestão de Materiais e Serviços e de GestãoPatrimonial.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das funções da Administração80,000100,000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 18/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0039 - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos NaturaisAplicacoes Diretas 0,00 30.000,0030.000,003.3.93.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 0,00 11.000,0011.000,004.4.71.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferências a Consórcios Públicos 0,00 30.000,0030.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 44.000,0044.000,00Total: 3.992.396,63 0,00 3.992.396,63
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0020

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 52.000,0052.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 2.625,002.625,00Total: 54.625,00 0,00 54.625,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:Função: AdministraçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: CONTROLE INTERNOObjetivo do programa:Exercer o controle da execução orçamentária e financeira na aplicação dos recursos públicos; emitir relatórios de gestão e pareceres gerenciais; orientar os agentes políticos quanto à legalidade,economicidade e transparência na gestão dos recursos públicos dentre outras ações pertinentes.Justificativa do programa:O Poder Executivo mantém em operação o Sistema de Controle Interno abrangendo os órgãos da administração direta e indireta em atendimento aos ditames legais.
4122

II - Descrição das AçõesManutenção do Sistema  de Controle InternoIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.012 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 54.625,00Manutenção do Sistema  de Controle Interno
Diretrizes do programa:O Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visa avaliar as ações governamentais e a gestão fiscal dos administradores municipais por intermédioda fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial visando o cumprimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, legitimidade, economicidade eeficiência na aplicação dos recursos públicos.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das funções do Sistema de Controle Interno80,000100,000
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0025

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 26.000,0026.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 50.000,0050.000,00Total: 76.000,00 0,00 76.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:Função: AdministraçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: EDIFICAÇÕES PUBLICASObjetivo do programa:Ampliar e reformar o Centro Administrativo Municipal para melhorar a qualidade dos serviços de atendimento à população, Adquirir terreno e construir imóvel para uso da Secretaria de Infraestrutura.Justificativa do programa:O crescimento populacional provocou o aumento da demanda pelos serviços públicos na esfera municipal. Para oferecer uma resposta rápida e eficiente ao cidadão, o poder público precisa cada vez maisse reestruturar, capacitar os recursos humanos e oferecer espaços físicos condizentes com suas necessidades.
4122

II - Descrição das AçõesAmpliação e reforma do Centro Administrativo MunicipalIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.005 1 P Edificação (M2) 300,000 76.000,00Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal
Diretrizes do programa:O Poder Público Municipal promoverá a ampliação dos espaços físicos e das instalações das repartições públicas adequando-se às necessidades atuais e demandas futuras.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas estabelecidas70,000100,000
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0030

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 328.765,50328.765,504.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 110.801,25110.801,25Total: 439.566,75 0,00 439.566,75

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:Função: AdministraçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADAObjetivo do programa:Disponibilizar recursos financeiros para aquisição e manutenção de equipamentos e sistemas de informática, instalação de redes e treinamento de pessoal para otimizar o nível de informatização dosserviços públicosJustificativa do programa:As unidades administrativas dos órgãos e entidades da administração direta e indireta encontram-se em níveis satisfatórios de informatização. Entretanto, necessitam de constantes manutenções eatualizações para garantir a eficácia dos níveis de informação dos serviços públicos.
4122

II - Descrição das AçõesManutenção e Ampliação dos Sistemas de InformáticaIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.013 1 A Sistemas (UN) 1,000 439.566,75Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática
Diretrizes do programa:Otimizar os sistemas de informática para agilizar e aumentar a qualidade dos serviços oferecidos à população e a transparência dos atos administrativos enquanto requisitos fundamentais para uma gestãopública eficiente.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas estabelecidas80,00095,000
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0035

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 0,00 380.000,00380.000,00Total: 380.000,00 0,00 380.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:Função: AdministraçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMOObjetivo do programa:Dispor de assessoria administrativa e política e fortalecer o movimento na defesa dos interesses municipalistas.Justificativa do programa:O Município é membro filiado à Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense (AMMOC), Federação Catarinense de Municípios (FECAM) e Confederação Nacional de Municípios (CNM), entidadesmunicipalistas que prestam assessoria administrativa e política na defesa dos interesses municipalistas.
4122

II - Descrição das AçõesContribuição a Entidades MunicipalistasIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.014 1 A Entidades (UN) 3,000 380.000,00Contribuição a Entidades Municipalistas
Diretrizes do programa:Pagamento mensal das contribuições devidas, conforme disposições estatutárias.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas estabelecidas90,000100,000
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0040

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 29.000,0029.000,00Total: 29.000,00 0,00 29.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01Unidade:Função: ComunicaçõesSubfunção: TelecomunicaçõesPrograma: COMUNICAÇÃO SOCIALObjetivo do programa:Permitir que a população tenha acesso à comunicação social e às informações do Estado de Santa Catarina, dos noticiários nacionais, internacionais e das programações de entretenimento exibidas pelasemissoras de televisão.Justificativa do programa:O Município conta com 05 equipamentos de retransmissão dos sinais de emissoras de televisão ligadas a redes nacionais.
24722

II - Descrição das AçõesManutenção das repetidoras de sinais de TVIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.015 1 A Repetidoras de sinais ( TV) (UN) 5,000 29.000,00Manutenção das repetidoras de sinais de TV
Diretrizes do programa:Manter em operação os serviços de retransmissão dos sinais de televisão.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas estabelecidas100,000100,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 110.000,00110.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 86.500,0086.500,00Total: 196.500,00 0,00 196.500,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO 03.02Unidade:Função: Segurança PúblicaSubfunção: PoliciamentoPrograma: SEGURANÇA DO CIDAÇÃOObjetivo do programa:Dar efetiva segurança à população do MunicípioJustificativa do programa:O Município mantém convênios com a SESP, com as Polícias Civil e Militar para prover os serviços de Rádio Patrulha que objetiva estabelecer condições conjuntas de segurança pública, de fiscalização,aplicação de penalidades e arrecadação de multas de trânsito e o adequado controle da utilização das vias públicas. O Município dispõe da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) e Corpo deBombeiros que prestam serviços às comunidades da Comarca de Capinzal.
6181

II - Descrição das AçõesManutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.022 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 196.500,00Manutenção do convênio com a Polícia Militar para osserviços de rádio patrulha.
Diretrizes do programa:Manter os convênios e as ações conjuntas com as Polícias Civil e Militar na área de segurança pública, serviços de rádio patrulha, controle do uso das vias públicas, manutenção da Coordenadoria Municipalde Defesa Civil (COMDEC) e do Corpo de Bombeiros.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a população com serviços de segurança pública75,00095,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.30.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferencias a Estados e ao Distrito Federal 0,00 150.000,00150.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 120.000,00120.000,00Total: 270.000,00 0,00 270.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO 03.02Unidade:Função: Segurança PúblicaSubfunção: PoliciamentoPrograma: SEGURANÇA DO CIDAÇÃOObjetivo do programa:Dar efetiva segurança à população do MunicípioJustificativa do programa:O Município mantém convênios com a SESP, com as Polícias Civil e Militar para prover os serviços de Rádio Patrulha que objetiva estabelecer condições conjuntas de segurança pública, de fiscalização,aplicação de penalidades e arrecadação de multas de trânsito e o adequado controle da utilização das vias públicas. O Município dispõe da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) e Corpo deBombeiros que prestam serviços às comunidades da Comarca de Capinzal.
6181

II - Descrição das AçõesManutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.021 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 270.000,00Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.
Diretrizes do programa:Manter os convênios e as ações conjuntas com as Polícias Civil e Militar na área de segurança pública, serviços de rádio patrulha, controle do uso das vias públicas, manutenção da Coordenadoria Municipalde Defesa Civil (COMDEC) e do Corpo de Bombeiros.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a população com serviços de segurança pública75,00095,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 73.500,0073.500,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 36.750,0036.750,00Total: 110.250,00 0,00 110.250,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO 03.02Unidade:Função: Segurança PúblicaSubfunção: PoliciamentoPrograma: SEGURANÇA DO CIDAÇÃOObjetivo do programa:Dar efetiva segurança à população do MunicípioJustificativa do programa:O Município mantém convênios com a SESP, com as Polícias Civil e Militar para prover os serviços de Rádio Patrulha que objetiva estabelecer condições conjuntas de segurança pública, de fiscalização,aplicação de penalidades e arrecadação de multas de trânsito e o adequado controle da utilização das vias públicas. O Município dispõe da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) e Corpo deBombeiros que prestam serviços às comunidades da Comarca de Capinzal.
6181

II - Descrição das AçõesManutenção do convênio com a Polícia Civil.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.020 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 110.250,00Manutenção do convênio com a Polícia Civil.
Diretrizes do programa:Manter os convênios e as ações conjuntas com as Polícias Civil e Militar na área de segurança pública, serviços de rádio patrulha, controle do uso das vias públicas, manutenção da Coordenadoria Municipalde Defesa Civil (COMDEC) e do Corpo de Bombeiros.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a população com serviços de segurança pública75,00095,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 213.000,00213.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0089 - Alienações de Bens destinados a Outros ProgramasAplicacoes Diretas 2.756,25 2.756,250,00Total: 213.000,00 2.756,25 215.756,25

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO 03.02Unidade:Função: Segurança PúblicaSubfunção: Defesa CivilPrograma: SEGURANÇA DO CIDAÇÃOObjetivo do programa:Dar efetiva segurança à população do MunicípioJustificativa do programa:O Município mantém convênios com a SESP, com as Polícias Civil e Militar para prover os serviços de Rádio Patrulha que objetiva estabelecer condições conjuntas de segurança pública, de fiscalização,aplicação de penalidades e arrecadação de multas de trânsito e o adequado controle da utilização das vias públicas. O Município dispõe da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) e Corpo deBombeiros que prestam serviços às comunidades da Comarca de Capinzal.
6182

II - Descrição das AçõesAquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de BombeirosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.055 1 P Viaturas (UN) 1,000 215.756,25Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo deBombeiros
Diretrizes do programa:Manter os convênios e as ações conjuntas com as Polícias Civil e Militar na área de segurança pública, serviços de rádio patrulha, controle do uso das vias públicas, manutenção da Coordenadoria Municipalde Defesa Civil (COMDEC) e do Corpo de Bombeiros.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a população com serviços de segurança pública75,00095,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 500,00500,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 33.500,0033.500,00Total: 34.000,00 0,00 34.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO 03.02Unidade:Função: Segurança PúblicaSubfunção: Defesa CivilPrograma: SEGURANÇA DO CIDAÇÃOObjetivo do programa:Dar efetiva segurança à população do MunicípioJustificativa do programa:O Município mantém convênios com a SESP, com as Polícias Civil e Militar para prover os serviços de Rádio Patrulha que objetiva estabelecer condições conjuntas de segurança pública, de fiscalização,aplicação de penalidades e arrecadação de multas de trânsito e o adequado controle da utilização das vias públicas. O Município dispõe da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) e Corpo deBombeiros que prestam serviços às comunidades da Comarca de Capinzal.
6182

II - Descrição das AçõesAmpliação das instalações da sede do corpo de bombeirosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.054 1 P Edificação (M2) 20,000 34.000,00Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros
Diretrizes do programa:Manter os convênios e as ações conjuntas com as Polícias Civil e Militar na área de segurança pública, serviços de rádio patrulha, controle do uso das vias públicas, manutenção da Coordenadoria Municipalde Defesa Civil (COMDEC) e do Corpo de Bombeiros.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a população com serviços de segurança pública75,00095,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 30.000,0030.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 19.000,0019.000,00Total: 49.000,00 0,00 49.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO 03.02Unidade:Função: Segurança PúblicaSubfunção: Defesa CivilPrograma: SEGURANÇA DO CIDAÇÃOObjetivo do programa:Dar efetiva segurança à população do MunicípioJustificativa do programa:O Município mantém convênios com a SESP, com as Polícias Civil e Militar para prover os serviços de Rádio Patrulha que objetiva estabelecer condições conjuntas de segurança pública, de fiscalização,aplicação de penalidades e arrecadação de multas de trânsito e o adequado controle da utilização das vias públicas. O Município dispõe da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) e Corpo deBombeiros que prestam serviços às comunidades da Comarca de Capinzal.
6182

II - Descrição das AçõesManutenção das instalações da sede do corpo de bombeirosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.135 1 A Edificação (M2) 610,000 49.000,00Manutenção das instalações da sede do corpo debombeiros
Diretrizes do programa:Manter os convênios e as ações conjuntas com as Polícias Civil e Militar na área de segurança pública, serviços de rádio patrulha, controle do uso das vias públicas, manutenção da Coordenadoria Municipalde Defesa Civil (COMDEC) e do Corpo de Bombeiros.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a população com serviços de segurança pública75,00095,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 339.000,00339.000,003.3.93.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 0,00 15.000,0015.000,00Total: 354.000,00 0,00 354.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO 03.02Unidade:Função: Segurança PúblicaSubfunção: Defesa CivilPrograma: SEGURANÇA DO CIDAÇÃOObjetivo do programa:Dar efetiva segurança à população do MunicípioJustificativa do programa:O Município mantém convênios com a SESP, com as Polícias Civil e Militar para prover os serviços de Rádio Patrulha que objetiva estabelecer condições conjuntas de segurança pública, de fiscalização,aplicação de penalidades e arrecadação de multas de trânsito e o adequado controle da utilização das vias públicas. O Município dispõe da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) e Corpo deBombeiros que prestam serviços às comunidades da Comarca de Capinzal.
6182

II - Descrição das AçõesManutenção do Convênio com o Corpo de BombeirosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.134 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 354.000,00Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros
Diretrizes do programa:Manter os convênios e as ações conjuntas com as Polícias Civil e Militar na área de segurança pública, serviços de rádio patrulha, controle do uso das vias públicas, manutenção da Coordenadoria Municipalde Defesa Civil (COMDEC) e do Corpo de Bombeiros.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a população com serviços de segurança pública75,00095,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 52.000,0052.000,00Total: 52.000,00 0,00 52.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO 03.02Unidade:Função: Segurança PúblicaSubfunção: Defesa CivilPrograma: SEGURANÇA DO CIDAÇÃOObjetivo do programa:Dar efetiva segurança à população do MunicípioJustificativa do programa:O Município mantém convênios com a SESP, com as Polícias Civil e Militar para prover os serviços de Rádio Patrulha que objetiva estabelecer condições conjuntas de segurança pública, de fiscalização,aplicação de penalidades e arrecadação de multas de trânsito e o adequado controle da utilização das vias públicas. O Município dispõe da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) e Corpo deBombeiros que prestam serviços às comunidades da Comarca de Capinzal.
6182

II - Descrição das AçõesManutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.024 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 52.000,00Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil(COMDEC)
Diretrizes do programa:Manter os convênios e as ações conjuntas com as Polícias Civil e Militar na área de segurança pública, serviços de rádio patrulha, controle do uso das vias públicas, manutenção da Coordenadoria Municipalde Defesa Civil (COMDEC) e do Corpo de Bombeiros.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a população com serviços de segurança pública75,00095,000
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0000

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 200.000,00200.000,00Total: 200.000,00 0,00 200.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO 03.02Unidade:Função: Encargos EspeciaisSubfunção: Administração GeralPrograma: ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA PÚBLICA, PREVIDÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTASObjetivo do programa:Honrar os compromissos com pagamento da dívida interna. Garantir os direitos constitucionais dos servidores e dos inativos e pensionistas que pertenceram ao quadro de servidores do Município. Previsãopara pagamento de precatórios trabalhistas.Justificativa do programa:O Município tem financiamentos contraídos junto a organismos financeiros de ordem interna para financiar programas na área de habitação e desenvolvimento urbano, operações a longo prazo, que vêmsendo honradas. O Município conta com 20 inativos e 14 pensionistas que recebem seus proventos através do Tesouro Municipal.
28122

II - Descrição das AçõesPagamento de precatóriosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.019 1 A Precatórios (UN) 3,000 200.000,00Pagamento de precatórios
Diretrizes do programa:Pagamento de encargos e amortização do principal dos produtos de financiamentos contraídos em exercícios anteriores e operações futuras. Manter o pagamento dos proventos de inatividade e as pensõesexistentes; previsão para novas aposentadorias e a compensação com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Previsão para o pagamento de precatórios trabalhistas.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: pagamento da dívida pública e número de inativos e pensionistas a receberem proventos100,000100,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.2.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 300.000,00300.000,004.6.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 400.000,00400.000,00Total: 700.000,00 0,00 700.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO 03.02Unidade:Função: Encargos EspeciaisSubfunção: Administração GeralPrograma: ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA PÚBLICA, PREVIDÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTASObjetivo do programa:Honrar os compromissos com pagamento da dívida interna. Garantir os direitos constitucionais dos servidores e dos inativos e pensionistas que pertenceram ao quadro de servidores do Município. Previsãopara pagamento de precatórios trabalhistas.Justificativa do programa:O Município tem financiamentos contraídos junto a organismos financeiros de ordem interna para financiar programas na área de habitação e desenvolvimento urbano, operações a longo prazo, que vêmsendo honradas. O Município conta com 20 inativos e 14 pensionistas que recebem seus proventos através do Tesouro Municipal.
28122

II - Descrição das AçõesAmortização da dívida fundada internaIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.018 1 A Dívida (Par) 12,000 700.000,00Amortização da dívida fundada interna
Diretrizes do programa:Pagamento de encargos e amortização do principal dos produtos de financiamentos contraídos em exercícios anteriores e operações futuras. Manter o pagamento dos proventos de inatividade e as pensõesexistentes; previsão para novas aposentadorias e a compensação com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Previsão para o pagamento de precatórios trabalhistas.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: pagamento da dívida pública e número de inativos e pensionistas a receberem proventos100,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 34/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0000

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 801.379,69801.379,693.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDEAplicacoes Diretas 24.530,62 24.530,620,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0039 - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos NaturaisAplicacoes Diretas 0,00 88.200,0088.200,00Total: 889.579,69 24.530,62 914.110,31

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO 03.02Unidade:Função: Encargos EspeciaisSubfunção: Administração GeralPrograma: ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA PÚBLICA, PREVIDÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTASObjetivo do programa:Honrar os compromissos com pagamento da dívida interna. Garantir os direitos constitucionais dos servidores e dos inativos e pensionistas que pertenceram ao quadro de servidores do Município. Previsãopara pagamento de precatórios trabalhistas.Justificativa do programa:O Município tem financiamentos contraídos junto a organismos financeiros de ordem interna para financiar programas na área de habitação e desenvolvimento urbano, operações a longo prazo, que vêmsendo honradas. O Município conta com 20 inativos e 14 pensionistas que recebem seus proventos através do Tesouro Municipal.
28122

II - Descrição das AçõesContribuição ao PASEPIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.017 1 A Contribuição (MES) 12,000 914.110,31Contribuição ao PASEP
Diretrizes do programa:Pagamento de encargos e amortização do principal dos produtos de financiamentos contraídos em exercícios anteriores e operações futuras. Manter o pagamento dos proventos de inatividade e as pensõesexistentes; previsão para novas aposentadorias e a compensação com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Previsão para o pagamento de precatórios trabalhistas.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: pagamento da dívida pública e número de inativos e pensionistas a receberem proventos100,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 35/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0000

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 1.157.625,001.157.625,00Total: 1.157.625,00 0,00 1.157.625,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.00ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO 03.02Unidade:Função: Encargos EspeciaisSubfunção: Administração GeralPrograma: ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA PÚBLICA, PREVIDÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTASObjetivo do programa:Honrar os compromissos com pagamento da dívida interna. Garantir os direitos constitucionais dos servidores e dos inativos e pensionistas que pertenceram ao quadro de servidores do Município. Previsãopara pagamento de precatórios trabalhistas.Justificativa do programa:O Município tem financiamentos contraídos junto a organismos financeiros de ordem interna para financiar programas na área de habitação e desenvolvimento urbano, operações a longo prazo, que vêmsendo honradas. O Município conta com 20 inativos e 14 pensionistas que recebem seus proventos através do Tesouro Municipal.
28122

II - Descrição das AçõesPagamento de inativos e pensionistasIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.016 1 A Inativos (UN) 35,000 1.157.625,00Pagamento de inativos e pensionistas
Diretrizes do programa:Pagamento de encargos e amortização do principal dos produtos de financiamentos contraídos em exercícios anteriores e operações futuras. Manter o pagamento dos proventos de inatividade e as pensõesexistentes; previsão para novas aposentadorias e a compensação com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Previsão para o pagamento de precatórios trabalhistas.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: pagamento da dívida pública e número de inativos e pensionistas a receberem proventos100,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 36/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0045

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 800.000,00800.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 100.000,00100.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.00SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.01Unidade:Função: AdministraçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: AÇÃO RURAL (PAR)Objetivo do programa:Prestar serviços dentro das propriedades através das patrulhas agrícola e rodoviária; conservar e adquirir novos equipamentos possibilitando novas tecnologias na mecanização das lavouras para aumentara área de produção, a produtividade e a renda; oferecer assistência técnica aos agricultores; incentivar a diversificação rural; promover programas e ações em parcerias com entidades e instituiçõesagrícolas públicas ou privadas; incentivar e apoiar a produção e o consumo de peixes e hortaliças; implantar associações e cooperativas de produção e comercialização do leite e produtos da agroindústriafamiliar; melhorar geneticamente os rebanhos bovinos; garantir a inspeção sanitária animal; combater o mosquito borrachudo; realizar feiras e eventos agropecuários; desenvolver ações que contribuam paraa preservação do solo, da água e das florestas.Justificativa do programa:O Município possui aproximadamente 650 produtores rurais que atuam na produção de milho, soja, feijão, trigo, pastagens, frango de corte, suínos, ovos férteis e comerciais, bovinos de corte e leiteiro,ovinos, caprinos, apicultura, produção de verduras e legumes para consumo doméstico, piscicultura e fruticultura em pequena escala, pequenas agroindústrias familiares e outras atividades afins. Paraassistência a esses produtores o município dispõe de um parque de máquinas composto de 01 carregadeira, 01 retroescavadeira, 08 tratores de pneus, 01 escavadeira hidráulica e 01 caminhonete Toyota.

4122

II - Descrição das AçõesManutenção da Secretaria da Agricultura e Maio Ambiente.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.025 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 907.166,25Manutenção da Secretaria da Agricultura e Maio Ambiente.
Diretrizes do programa:Ampliar a produção agrícola do município, melhorar as condições de infraestrutura das propriedades rurais; ampliar as agroindústrias familiares para agregar valor aos produtos; fomentar a produçãoagroecológica; apoiar a agricultura familiar através de programas de prestação de serviços com valores subsidiados; apoiar feiras e eventos agropecuários; viabilizar a formação e a capacitação deagricultores e pecuaristas; apoiar o cooperativismo e o associativismo; promover o desenvolvimento rural sustentável, a qualidade de vida, a proteção e a recuperação do meio ambiente.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento dos produtores que buscam serviços junto ao município70,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 37/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 7.166,257.166,25Total: 907.166,25 0,00 907.166,25



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 38/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0045

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 80.000,0080.000,00Total: 80.000,00 0,00 80.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.00SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.01Unidade:Função: AgriculturaSubfunção: Vigilância SanitáriaPrograma: AÇÃO RURAL (PAR)Objetivo do programa:Prestar serviços dentro das propriedades através das patrulhas agrícola e rodoviária; conservar e adquirir novos equipamentos possibilitando novas tecnologias na mecanização das lavouras para aumentara área de produção, a produtividade e a renda; oferecer assistência técnica aos agricultores; incentivar a diversificação rural; promover programas e ações em parcerias com entidades e instituiçõesagrícolas públicas ou privadas; incentivar e apoiar a produção e o consumo de peixes e hortaliças; implantar associações e cooperativas de produção e comercialização do leite e produtos da agroindústriafamiliar; melhorar geneticamente os rebanhos bovinos; garantir a inspeção sanitária animal; combater o mosquito borrachudo; realizar feiras e eventos agropecuários; desenvolver ações que contribuam paraa preservação do solo, da água e das florestas.Justificativa do programa:O Município possui aproximadamente 650 produtores rurais que atuam na produção de milho, soja, feijão, trigo, pastagens, frango de corte, suínos, ovos férteis e comerciais, bovinos de corte e leiteiro,ovinos, caprinos, apicultura, produção de verduras e legumes para consumo doméstico, piscicultura e fruticultura em pequena escala, pequenas agroindústrias familiares e outras atividades afins. Paraassistência a esses produtores o município dispõe de um parque de máquinas composto de 01 carregadeira, 01 retroescavadeira, 08 tratores de pneus, 01 escavadeira hidráulica e 01 caminhonete Toyota.

20304

II - Descrição das AçõesAquisição de Larvicida BiológicoIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.026 1 A Larvicida (LT) 500,000 80.000,00Aquisição de Larvicida Biológico
Diretrizes do programa:Ampliar a produção agrícola do município, melhorar as condições de infraestrutura das propriedades rurais; ampliar as agroindústrias familiares para agregar valor aos produtos; fomentar a produçãoagroecológica; apoiar a agricultura familiar através de programas de prestação de serviços com valores subsidiados; apoiar feiras e eventos agropecuários; viabilizar a formação e a capacitação deagricultores e pecuaristas; apoiar o cooperativismo e o associativismo; promover o desenvolvimento rural sustentável, a qualidade de vida, a proteção e a recuperação do meio ambiente.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento dos produtores que buscam serviços junto ao município70,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 39/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 40/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0045
I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.00SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.01Unidade:Função: AgriculturaSubfunção: Promoção da Produção VegetalPrograma: AÇÃO RURAL (PAR)Objetivo do programa:Prestar serviços dentro das propriedades através das patrulhas agrícola e rodoviária; conservar e adquirir novos equipamentos possibilitando novas tecnologias na mecanização das lavouras para aumentara área de produção, a produtividade e a renda; oferecer assistência técnica aos agricultores; incentivar a diversificação rural; promover programas e ações em parcerias com entidades e instituiçõesagrícolas públicas ou privadas; incentivar e apoiar a produção e o consumo de peixes e hortaliças; implantar associações e cooperativas de produção e comercialização do leite e produtos da agroindústriafamiliar; melhorar geneticamente os rebanhos bovinos; garantir a inspeção sanitária animal; combater o mosquito borrachudo; realizar feiras e eventos agropecuários; desenvolver ações que contribuam paraa preservação do solo, da água e das florestas.Justificativa do programa:O Município possui aproximadamente 650 produtores rurais que atuam na produção de milho, soja, feijão, trigo, pastagens, frango de corte, suínos, ovos férteis e comerciais, bovinos de corte e leiteiro,ovinos, caprinos, apicultura, produção de verduras e legumes para consumo doméstico, piscicultura e fruticultura em pequena escala, pequenas agroindústrias familiares e outras atividades afins. Paraassistência a esses produtores o município dispõe de um parque de máquinas composto de 01 carregadeira, 01 retroescavadeira, 08 tratores de pneus, 01 escavadeira hidráulica e 01 caminhonete Toyota.

20601

II - Descrição das AçõesAquisição de equipamentos para processamento e  conservação da produção agricultura familiarIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.009 1 P Equipamentos (UN) 3,000 30.000,00Aquisição de equipamentos para processamento econservação da produção agricultura familiar
Diretrizes do programa:Ampliar a produção agrícola do município, melhorar as condições de infraestrutura das propriedades rurais; ampliar as agroindústrias familiares para agregar valor aos produtos; fomentar a produçãoagroecológica; apoiar a agricultura familiar através de programas de prestação de serviços com valores subsidiados; apoiar feiras e eventos agropecuários; viabilizar a formação e a capacitação deagricultores e pecuaristas; apoiar o cooperativismo e o associativismo; promover o desenvolvimento rural sustentável, a qualidade de vida, a proteção e a recuperação do meio ambiente.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento dos produtores que buscam serviços junto ao município70,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 41/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 30.000,0030.000,00Total: 30.000,00 0,00 30.000,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 42/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0045

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 10.000,0010.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.00SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.01Unidade:Função: AgriculturaSubfunção: Promoção da Produção VegetalPrograma: AÇÃO RURAL (PAR)Objetivo do programa:Prestar serviços dentro das propriedades através das patrulhas agrícola e rodoviária; conservar e adquirir novos equipamentos possibilitando novas tecnologias na mecanização das lavouras para aumentara área de produção, a produtividade e a renda; oferecer assistência técnica aos agricultores; incentivar a diversificação rural; promover programas e ações em parcerias com entidades e instituiçõesagrícolas públicas ou privadas; incentivar e apoiar a produção e o consumo de peixes e hortaliças; implantar associações e cooperativas de produção e comercialização do leite e produtos da agroindústriafamiliar; melhorar geneticamente os rebanhos bovinos; garantir a inspeção sanitária animal; combater o mosquito borrachudo; realizar feiras e eventos agropecuários; desenvolver ações que contribuam paraa preservação do solo, da água e das florestas.Justificativa do programa:O Município possui aproximadamente 650 produtores rurais que atuam na produção de milho, soja, feijão, trigo, pastagens, frango de corte, suínos, ovos férteis e comerciais, bovinos de corte e leiteiro,ovinos, caprinos, apicultura, produção de verduras e legumes para consumo doméstico, piscicultura e fruticultura em pequena escala, pequenas agroindústrias familiares e outras atividades afins. Paraassistência a esses produtores o município dispõe de um parque de máquinas composto de 01 carregadeira, 01 retroescavadeira, 08 tratores de pneus, 01 escavadeira hidráulica e 01 caminhonete Toyota.

20601

II - Descrição das AçõesImplantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira LivreIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.030 1 A Edificação (M2) 50,000 15.000,00Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial eFeira Livre
Diretrizes do programa:Ampliar a produção agrícola do município, melhorar as condições de infraestrutura das propriedades rurais; ampliar as agroindústrias familiares para agregar valor aos produtos; fomentar a produçãoagroecológica; apoiar a agricultura familiar através de programas de prestação de serviços com valores subsidiados; apoiar feiras e eventos agropecuários; viabilizar a formação e a capacitação deagricultores e pecuaristas; apoiar o cooperativismo e o associativismo; promover o desenvolvimento rural sustentável, a qualidade de vida, a proteção e a recuperação do meio ambiente.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento dos produtores que buscam serviços junto ao município70,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 43/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 5.000,005.000,00Total: 15.000,00 0,00 15.000,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 44/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0045

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 100.000,00100.000,00Total: 100.000,00 0,00 100.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.00SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.01Unidade:Função: AgriculturaSubfunção: Promoção da Produção VegetalPrograma: AÇÃO RURAL (PAR)Objetivo do programa:Prestar serviços dentro das propriedades através das patrulhas agrícola e rodoviária; conservar e adquirir novos equipamentos possibilitando novas tecnologias na mecanização das lavouras para aumentara área de produção, a produtividade e a renda; oferecer assistência técnica aos agricultores; incentivar a diversificação rural; promover programas e ações em parcerias com entidades e instituiçõesagrícolas públicas ou privadas; incentivar e apoiar a produção e o consumo de peixes e hortaliças; implantar associações e cooperativas de produção e comercialização do leite e produtos da agroindústriafamiliar; melhorar geneticamente os rebanhos bovinos; garantir a inspeção sanitária animal; combater o mosquito borrachudo; realizar feiras e eventos agropecuários; desenvolver ações que contribuam paraa preservação do solo, da água e das florestas.Justificativa do programa:O Município possui aproximadamente 650 produtores rurais que atuam na produção de milho, soja, feijão, trigo, pastagens, frango de corte, suínos, ovos férteis e comerciais, bovinos de corte e leiteiro,ovinos, caprinos, apicultura, produção de verduras e legumes para consumo doméstico, piscicultura e fruticultura em pequena escala, pequenas agroindústrias familiares e outras atividades afins. Paraassistência a esses produtores o município dispõe de um parque de máquinas composto de 01 carregadeira, 01 retroescavadeira, 08 tratores de pneus, 01 escavadeira hidráulica e 01 caminhonete Toyota.

20601

II - Descrição das AçõesAquisição de Tratores AgrícolasIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.008 1 P Trator (UN) 1,000 100.000,00Aquisição de Tratores Agrícolas
Diretrizes do programa:Ampliar a produção agrícola do município, melhorar as condições de infraestrutura das propriedades rurais; ampliar as agroindústrias familiares para agregar valor aos produtos; fomentar a produçãoagroecológica; apoiar a agricultura familiar através de programas de prestação de serviços com valores subsidiados; apoiar feiras e eventos agropecuários; viabilizar a formação e a capacitação deagricultores e pecuaristas; apoiar o cooperativismo e o associativismo; promover o desenvolvimento rural sustentável, a qualidade de vida, a proteção e a recuperação do meio ambiente.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento dos produtores que buscam serviços junto ao município70,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 45/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 46/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0045

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 100.000,00100.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.00SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.01Unidade:Função: AgriculturaSubfunção: Promoção da Produção VegetalPrograma: AÇÃO RURAL (PAR)Objetivo do programa:Prestar serviços dentro das propriedades através das patrulhas agrícola e rodoviária; conservar e adquirir novos equipamentos possibilitando novas tecnologias na mecanização das lavouras para aumentara área de produção, a produtividade e a renda; oferecer assistência técnica aos agricultores; incentivar a diversificação rural; promover programas e ações em parcerias com entidades e instituiçõesagrícolas públicas ou privadas; incentivar e apoiar a produção e o consumo de peixes e hortaliças; implantar associações e cooperativas de produção e comercialização do leite e produtos da agroindústriafamiliar; melhorar geneticamente os rebanhos bovinos; garantir a inspeção sanitária animal; combater o mosquito borrachudo; realizar feiras e eventos agropecuários; desenvolver ações que contribuam paraa preservação do solo, da água e das florestas.Justificativa do programa:O Município possui aproximadamente 650 produtores rurais que atuam na produção de milho, soja, feijão, trigo, pastagens, frango de corte, suínos, ovos férteis e comerciais, bovinos de corte e leiteiro,ovinos, caprinos, apicultura, produção de verduras e legumes para consumo doméstico, piscicultura e fruticultura em pequena escala, pequenas agroindústrias familiares e outras atividades afins. Paraassistência a esses produtores o município dispõe de um parque de máquinas composto de 01 carregadeira, 01 retroescavadeira, 08 tratores de pneus, 01 escavadeira hidráulica e 01 caminhonete Toyota.

20601

II - Descrição das AçõesAquisição de Equipamentos AgrícolasIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.007 1 P Equipamento agrícola (UN) 1,000 106.007,58Aquisição de Equipamentos Agrícolas
Diretrizes do programa:Ampliar a produção agrícola do município, melhorar as condições de infraestrutura das propriedades rurais; ampliar as agroindústrias familiares para agregar valor aos produtos; fomentar a produçãoagroecológica; apoiar a agricultura familiar através de programas de prestação de serviços com valores subsidiados; apoiar feiras e eventos agropecuários; viabilizar a formação e a capacitação deagricultores e pecuaristas; apoiar o cooperativismo e o associativismo; promover o desenvolvimento rural sustentável, a qualidade de vida, a proteção e a recuperação do meio ambiente.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento dos produtores que buscam serviços junto ao município70,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 47/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0089 - Alienações de Bens destinados a Outros ProgramasAplicacoes Diretas 6.007,58 6.007,580,00Total: 100.000,00 6.007,58 106.007,58
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 48/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0045
I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.00SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.01Unidade:Função: AgriculturaSubfunção: Promoção da Produção VegetalPrograma: AÇÃO RURAL (PAR)Objetivo do programa:Prestar serviços dentro das propriedades através das patrulhas agrícola e rodoviária; conservar e adquirir novos equipamentos possibilitando novas tecnologias na mecanização das lavouras para aumentara área de produção, a produtividade e a renda; oferecer assistência técnica aos agricultores; incentivar a diversificação rural; promover programas e ações em parcerias com entidades e instituiçõesagrícolas públicas ou privadas; incentivar e apoiar a produção e o consumo de peixes e hortaliças; implantar associações e cooperativas de produção e comercialização do leite e produtos da agroindústriafamiliar; melhorar geneticamente os rebanhos bovinos; garantir a inspeção sanitária animal; combater o mosquito borrachudo; realizar feiras e eventos agropecuários; desenvolver ações que contribuam paraa preservação do solo, da água e das florestas.Justificativa do programa:O Município possui aproximadamente 650 produtores rurais que atuam na produção de milho, soja, feijão, trigo, pastagens, frango de corte, suínos, ovos férteis e comerciais, bovinos de corte e leiteiro,ovinos, caprinos, apicultura, produção de verduras e legumes para consumo doméstico, piscicultura e fruticultura em pequena escala, pequenas agroindústrias familiares e outras atividades afins. Paraassistência a esses produtores o município dispõe de um parque de máquinas composto de 01 carregadeira, 01 retroescavadeira, 08 tratores de pneus, 01 escavadeira hidráulica e 01 caminhonete Toyota.

20601

II - Descrição das AçõesAquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultoresIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.029 1 A Produtor (UN) 300,000 50.000,00Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar osagricultores
Diretrizes do programa:Ampliar a produção agrícola do município, melhorar as condições de infraestrutura das propriedades rurais; ampliar as agroindústrias familiares para agregar valor aos produtos; fomentar a produçãoagroecológica; apoiar a agricultura familiar através de programas de prestação de serviços com valores subsidiados; apoiar feiras e eventos agropecuários; viabilizar a formação e a capacitação deagricultores e pecuaristas; apoiar o cooperativismo e o associativismo; promover o desenvolvimento rural sustentável, a qualidade de vida, a proteção e a recuperação do meio ambiente.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento dos produtores que buscam serviços junto ao município70,000100,000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 49/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 50.000,0050.000,00Total: 50.000,00 0,00 50.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 50/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0045

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 900.000,00900.000,00Total: 900.000,00 0,00 900.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.00SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.01Unidade:Função: AgriculturaSubfunção: Promoção da Produção VegetalPrograma: AÇÃO RURAL (PAR)Objetivo do programa:Prestar serviços dentro das propriedades através das patrulhas agrícola e rodoviária; conservar e adquirir novos equipamentos possibilitando novas tecnologias na mecanização das lavouras para aumentara área de produção, a produtividade e a renda; oferecer assistência técnica aos agricultores; incentivar a diversificação rural; promover programas e ações em parcerias com entidades e instituiçõesagrícolas públicas ou privadas; incentivar e apoiar a produção e o consumo de peixes e hortaliças; implantar associações e cooperativas de produção e comercialização do leite e produtos da agroindústriafamiliar; melhorar geneticamente os rebanhos bovinos; garantir a inspeção sanitária animal; combater o mosquito borrachudo; realizar feiras e eventos agropecuários; desenvolver ações que contribuam paraa preservação do solo, da água e das florestas.Justificativa do programa:O Município possui aproximadamente 650 produtores rurais que atuam na produção de milho, soja, feijão, trigo, pastagens, frango de corte, suínos, ovos férteis e comerciais, bovinos de corte e leiteiro,ovinos, caprinos, apicultura, produção de verduras e legumes para consumo doméstico, piscicultura e fruticultura em pequena escala, pequenas agroindústrias familiares e outras atividades afins. Paraassistência a esses produtores o município dispõe de um parque de máquinas composto de 01 carregadeira, 01 retroescavadeira, 08 tratores de pneus, 01 escavadeira hidráulica e 01 caminhonete Toyota.

20601

II - Descrição das AçõesManutenção de Patrulhas MecanizadasIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.028 1 A Patrulha (UN) 1,000 900.000,00Manutenção de Patrulhas Mecanizadas
Diretrizes do programa:Ampliar a produção agrícola do município, melhorar as condições de infraestrutura das propriedades rurais; ampliar as agroindústrias familiares para agregar valor aos produtos; fomentar a produçãoagroecológica; apoiar a agricultura familiar através de programas de prestação de serviços com valores subsidiados; apoiar feiras e eventos agropecuários; viabilizar a formação e a capacitação deagricultores e pecuaristas; apoiar o cooperativismo e o associativismo; promover o desenvolvimento rural sustentável, a qualidade de vida, a proteção e a recuperação do meio ambiente.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento dos produtores que buscam serviços junto ao município70,000100,000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 51/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)
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0045
I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.00SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.01Unidade:Função: AgriculturaSubfunção: Promoção da Produção VegetalPrograma: AÇÃO RURAL (PAR)Objetivo do programa:Prestar serviços dentro das propriedades através das patrulhas agrícola e rodoviária; conservar e adquirir novos equipamentos possibilitando novas tecnologias na mecanização das lavouras para aumentara área de produção, a produtividade e a renda; oferecer assistência técnica aos agricultores; incentivar a diversificação rural; promover programas e ações em parcerias com entidades e instituiçõesagrícolas públicas ou privadas; incentivar e apoiar a produção e o consumo de peixes e hortaliças; implantar associações e cooperativas de produção e comercialização do leite e produtos da agroindústriafamiliar; melhorar geneticamente os rebanhos bovinos; garantir a inspeção sanitária animal; combater o mosquito borrachudo; realizar feiras e eventos agropecuários; desenvolver ações que contribuam paraa preservação do solo, da água e das florestas.Justificativa do programa:O Município possui aproximadamente 650 produtores rurais que atuam na produção de milho, soja, feijão, trigo, pastagens, frango de corte, suínos, ovos férteis e comerciais, bovinos de corte e leiteiro,ovinos, caprinos, apicultura, produção de verduras e legumes para consumo doméstico, piscicultura e fruticultura em pequena escala, pequenas agroindústrias familiares e outras atividades afins. Paraassistência a esses produtores o município dispõe de um parque de máquinas composto de 01 carregadeira, 01 retroescavadeira, 08 tratores de pneus, 01 escavadeira hidráulica e 01 caminhonete Toyota.

20601

II - Descrição das AçõesAssistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de AgriculturaIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.027 1 A Produtor (UN) 650,000 88.200,00Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços deAgricultura
Diretrizes do programa:Ampliar a produção agrícola do município, melhorar as condições de infraestrutura das propriedades rurais; ampliar as agroindústrias familiares para agregar valor aos produtos; fomentar a produçãoagroecológica; apoiar a agricultura familiar através de programas de prestação de serviços com valores subsidiados; apoiar feiras e eventos agropecuários; viabilizar a formação e a capacitação deagricultores e pecuaristas; apoiar o cooperativismo e o associativismo; promover o desenvolvimento rural sustentável, a qualidade de vida, a proteção e a recuperação do meio ambiente.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento dos produtores que buscam serviços junto ao município70,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 53/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 88.200,0088.200,00Total: 88.200,00 0,00 88.200,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 54/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0045

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 5.000,005.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.00SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.01Unidade:Função: AgriculturaSubfunção: Promoção da Produção AnimalPrograma: AÇÃO RURAL (PAR)Objetivo do programa:Prestar serviços dentro das propriedades através das patrulhas agrícola e rodoviária; conservar e adquirir novos equipamentos possibilitando novas tecnologias na mecanização das lavouras para aumentara área de produção, a produtividade e a renda; oferecer assistência técnica aos agricultores; incentivar a diversificação rural; promover programas e ações em parcerias com entidades e instituiçõesagrícolas públicas ou privadas; incentivar e apoiar a produção e o consumo de peixes e hortaliças; implantar associações e cooperativas de produção e comercialização do leite e produtos da agroindústriafamiliar; melhorar geneticamente os rebanhos bovinos; garantir a inspeção sanitária animal; combater o mosquito borrachudo; realizar feiras e eventos agropecuários; desenvolver ações que contribuam paraa preservação do solo, da água e das florestas.Justificativa do programa:O Município possui aproximadamente 650 produtores rurais que atuam na produção de milho, soja, feijão, trigo, pastagens, frango de corte, suínos, ovos férteis e comerciais, bovinos de corte e leiteiro,ovinos, caprinos, apicultura, produção de verduras e legumes para consumo doméstico, piscicultura e fruticultura em pequena escala, pequenas agroindústrias familiares e outras atividades afins. Paraassistência a esses produtores o município dispõe de um parque de máquinas composto de 01 carregadeira, 01 retroescavadeira, 08 tratores de pneus, 01 escavadeira hidráulica e 01 caminhonete Toyota.

20602

II - Descrição das AçõesImplantação e Manutenção de Balanças ComunitáriasIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.032 1 A Balança (UN) 2,000 15.000,00Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias
Diretrizes do programa:Ampliar a produção agrícola do município, melhorar as condições de infraestrutura das propriedades rurais; ampliar as agroindústrias familiares para agregar valor aos produtos; fomentar a produçãoagroecológica; apoiar a agricultura familiar através de programas de prestação de serviços com valores subsidiados; apoiar feiras e eventos agropecuários; viabilizar a formação e a capacitação deagricultores e pecuaristas; apoiar o cooperativismo e o associativismo; promover o desenvolvimento rural sustentável, a qualidade de vida, a proteção e a recuperação do meio ambiente.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento dos produtores que buscam serviços junto ao município70,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 55/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 10.000,0010.000,00Total: 15.000,00 0,00 15.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 56/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0045

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 20.000,0020.000,00Total: 20.000,00 0,00 20.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.00SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.01Unidade:Função: AgriculturaSubfunção: Promoção da Produção AnimalPrograma: AÇÃO RURAL (PAR)Objetivo do programa:Prestar serviços dentro das propriedades através das patrulhas agrícola e rodoviária; conservar e adquirir novos equipamentos possibilitando novas tecnologias na mecanização das lavouras para aumentara área de produção, a produtividade e a renda; oferecer assistência técnica aos agricultores; incentivar a diversificação rural; promover programas e ações em parcerias com entidades e instituiçõesagrícolas públicas ou privadas; incentivar e apoiar a produção e o consumo de peixes e hortaliças; implantar associações e cooperativas de produção e comercialização do leite e produtos da agroindústriafamiliar; melhorar geneticamente os rebanhos bovinos; garantir a inspeção sanitária animal; combater o mosquito borrachudo; realizar feiras e eventos agropecuários; desenvolver ações que contribuam paraa preservação do solo, da água e das florestas.Justificativa do programa:O Município possui aproximadamente 650 produtores rurais que atuam na produção de milho, soja, feijão, trigo, pastagens, frango de corte, suínos, ovos férteis e comerciais, bovinos de corte e leiteiro,ovinos, caprinos, apicultura, produção de verduras e legumes para consumo doméstico, piscicultura e fruticultura em pequena escala, pequenas agroindústrias familiares e outras atividades afins. Paraassistência a esses produtores o município dispõe de um parque de máquinas composto de 01 carregadeira, 01 retroescavadeira, 08 tratores de pneus, 01 escavadeira hidráulica e 01 caminhonete Toyota.

20602

II - Descrição das AçõesMelhoramento genético do rebanho bovinoIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.031 1 A Produtor (UN) 300,000 20.000,00Melhoramento genético do rebanho bovino
Diretrizes do programa:Ampliar a produção agrícola do município, melhorar as condições de infraestrutura das propriedades rurais; ampliar as agroindústrias familiares para agregar valor aos produtos; fomentar a produçãoagroecológica; apoiar a agricultura familiar através de programas de prestação de serviços com valores subsidiados; apoiar feiras e eventos agropecuários; viabilizar a formação e a capacitação deagricultores e pecuaristas; apoiar o cooperativismo e o associativismo; promover o desenvolvimento rural sustentável, a qualidade de vida, a proteção e a recuperação do meio ambiente.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento dos produtores que buscam serviços junto ao município70,000100,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 15.000,0015.000,00Total: 15.000,00 0,00 15.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.00SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.01Unidade:Função: AgriculturaSubfunção: Defesa Sanitária AnimalPrograma: AÇÃO RURAL (PAR)Objetivo do programa:Prestar serviços dentro das propriedades através das patrulhas agrícola e rodoviária; conservar e adquirir novos equipamentos possibilitando novas tecnologias na mecanização das lavouras para aumentara área de produção, a produtividade e a renda; oferecer assistência técnica aos agricultores; incentivar a diversificação rural; promover programas e ações em parcerias com entidades e instituiçõesagrícolas públicas ou privadas; incentivar e apoiar a produção e o consumo de peixes e hortaliças; implantar associações e cooperativas de produção e comercialização do leite e produtos da agroindústriafamiliar; melhorar geneticamente os rebanhos bovinos; garantir a inspeção sanitária animal; combater o mosquito borrachudo; realizar feiras e eventos agropecuários; desenvolver ações que contribuam paraa preservação do solo, da água e das florestas.Justificativa do programa:O Município possui aproximadamente 650 produtores rurais que atuam na produção de milho, soja, feijão, trigo, pastagens, frango de corte, suínos, ovos férteis e comerciais, bovinos de corte e leiteiro,ovinos, caprinos, apicultura, produção de verduras e legumes para consumo doméstico, piscicultura e fruticultura em pequena escala, pequenas agroindústrias familiares e outras atividades afins. Paraassistência a esses produtores o município dispõe de um parque de máquinas composto de 01 carregadeira, 01 retroescavadeira, 08 tratores de pneus, 01 escavadeira hidráulica e 01 caminhonete Toyota.

20604

II - Descrição das AçõesManutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.033 1 A Inspeção (UN) 8000,000 15.000,00Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).
Diretrizes do programa:Ampliar a produção agrícola do município, melhorar as condições de infraestrutura das propriedades rurais; ampliar as agroindústrias familiares para agregar valor aos produtos; fomentar a produçãoagroecológica; apoiar a agricultura familiar através de programas de prestação de serviços com valores subsidiados; apoiar feiras e eventos agropecuários; viabilizar a formação e a capacitação deagricultores e pecuaristas; apoiar o cooperativismo e o associativismo; promover o desenvolvimento rural sustentável, a qualidade de vida, a proteção e a recuperação do meio ambiente.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento dos produtores que buscam serviços junto ao município70,000100,000
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0045

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 21.000,0021.000,00Total: 21.000,00 0,00 21.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.00SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.01Unidade:Função: AgriculturaSubfunção: Extensão RuralPrograma: AÇÃO RURAL (PAR)Objetivo do programa:Prestar serviços dentro das propriedades através das patrulhas agrícola e rodoviária; conservar e adquirir novos equipamentos possibilitando novas tecnologias na mecanização das lavouras para aumentara área de produção, a produtividade e a renda; oferecer assistência técnica aos agricultores; incentivar a diversificação rural; promover programas e ações em parcerias com entidades e instituiçõesagrícolas públicas ou privadas; incentivar e apoiar a produção e o consumo de peixes e hortaliças; implantar associações e cooperativas de produção e comercialização do leite e produtos da agroindústriafamiliar; melhorar geneticamente os rebanhos bovinos; garantir a inspeção sanitária animal; combater o mosquito borrachudo; realizar feiras e eventos agropecuários; desenvolver ações que contribuam paraa preservação do solo, da água e das florestas.Justificativa do programa:O Município possui aproximadamente 650 produtores rurais que atuam na produção de milho, soja, feijão, trigo, pastagens, frango de corte, suínos, ovos férteis e comerciais, bovinos de corte e leiteiro,ovinos, caprinos, apicultura, produção de verduras e legumes para consumo doméstico, piscicultura e fruticultura em pequena escala, pequenas agroindústrias familiares e outras atividades afins. Paraassistência a esses produtores o município dispõe de um parque de máquinas composto de 01 carregadeira, 01 retroescavadeira, 08 tratores de pneus, 01 escavadeira hidráulica e 01 caminhonete Toyota.

20606

II - Descrição das AçõesApoio à realização de encontros, seminários e eventosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.036 1 A Eventos (UN) 3,000 21.000,00Apoio à realização de encontros, seminários e eventos
Diretrizes do programa:Ampliar a produção agrícola do município, melhorar as condições de infraestrutura das propriedades rurais; ampliar as agroindústrias familiares para agregar valor aos produtos; fomentar a produçãoagroecológica; apoiar a agricultura familiar através de programas de prestação de serviços com valores subsidiados; apoiar feiras e eventos agropecuários; viabilizar a formação e a capacitação deagricultores e pecuaristas; apoiar o cooperativismo e o associativismo; promover o desenvolvimento rural sustentável, a qualidade de vida, a proteção e a recuperação do meio ambiente.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento dos produtores que buscam serviços junto ao município70,000100,000
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0045

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 10.000,0010.000,00Total: 10.000,00 0,00 10.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.00SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.01Unidade:Função: AgriculturaSubfunção: Extensão RuralPrograma: AÇÃO RURAL (PAR)Objetivo do programa:Prestar serviços dentro das propriedades através das patrulhas agrícola e rodoviária; conservar e adquirir novos equipamentos possibilitando novas tecnologias na mecanização das lavouras para aumentara área de produção, a produtividade e a renda; oferecer assistência técnica aos agricultores; incentivar a diversificação rural; promover programas e ações em parcerias com entidades e instituiçõesagrícolas públicas ou privadas; incentivar e apoiar a produção e o consumo de peixes e hortaliças; implantar associações e cooperativas de produção e comercialização do leite e produtos da agroindústriafamiliar; melhorar geneticamente os rebanhos bovinos; garantir a inspeção sanitária animal; combater o mosquito borrachudo; realizar feiras e eventos agropecuários; desenvolver ações que contribuam paraa preservação do solo, da água e das florestas.Justificativa do programa:O Município possui aproximadamente 650 produtores rurais que atuam na produção de milho, soja, feijão, trigo, pastagens, frango de corte, suínos, ovos férteis e comerciais, bovinos de corte e leiteiro,ovinos, caprinos, apicultura, produção de verduras e legumes para consumo doméstico, piscicultura e fruticultura em pequena escala, pequenas agroindústrias familiares e outras atividades afins. Paraassistência a esses produtores o município dispõe de um parque de máquinas composto de 01 carregadeira, 01 retroescavadeira, 08 tratores de pneus, 01 escavadeira hidráulica e 01 caminhonete Toyota.

20606

II - Descrição das AçõesRealização de cursos profissionalizantesIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.035 1 A Cursos (UN) 2,000 10.000,00Realização de cursos profissionalizantes
Diretrizes do programa:Ampliar a produção agrícola do município, melhorar as condições de infraestrutura das propriedades rurais; ampliar as agroindústrias familiares para agregar valor aos produtos; fomentar a produçãoagroecológica; apoiar a agricultura familiar através de programas de prestação de serviços com valores subsidiados; apoiar feiras e eventos agropecuários; viabilizar a formação e a capacitação deagricultores e pecuaristas; apoiar o cooperativismo e o associativismo; promover o desenvolvimento rural sustentável, a qualidade de vida, a proteção e a recuperação do meio ambiente.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento dos produtores que buscam serviços junto ao município70,000100,000
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0045

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 37.800,0037.800,00Total: 37.800,00 0,00 37.800,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.00SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 04.01Unidade:Função: AgriculturaSubfunção: Extensão RuralPrograma: AÇÃO RURAL (PAR)Objetivo do programa:Prestar serviços dentro das propriedades através das patrulhas agrícola e rodoviária; conservar e adquirir novos equipamentos possibilitando novas tecnologias na mecanização das lavouras para aumentara área de produção, a produtividade e a renda; oferecer assistência técnica aos agricultores; incentivar a diversificação rural; promover programas e ações em parcerias com entidades e instituiçõesagrícolas públicas ou privadas; incentivar e apoiar a produção e o consumo de peixes e hortaliças; implantar associações e cooperativas de produção e comercialização do leite e produtos da agroindústriafamiliar; melhorar geneticamente os rebanhos bovinos; garantir a inspeção sanitária animal; combater o mosquito borrachudo; realizar feiras e eventos agropecuários; desenvolver ações que contribuam paraa preservação do solo, da água e das florestas.Justificativa do programa:O Município possui aproximadamente 650 produtores rurais que atuam na produção de milho, soja, feijão, trigo, pastagens, frango de corte, suínos, ovos férteis e comerciais, bovinos de corte e leiteiro,ovinos, caprinos, apicultura, produção de verduras e legumes para consumo doméstico, piscicultura e fruticultura em pequena escala, pequenas agroindústrias familiares e outras atividades afins. Paraassistência a esses produtores o município dispõe de um parque de máquinas composto de 01 carregadeira, 01 retroescavadeira, 08 tratores de pneus, 01 escavadeira hidráulica e 01 caminhonete Toyota.

20606

II - Descrição das AçõesManutenção do convênio com a EPAGRIIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.034 1 A Produtor (UN) 650,000 37.800,00Manutenção do convênio com a EPAGRI
Diretrizes do programa:Ampliar a produção agrícola do município, melhorar as condições de infraestrutura das propriedades rurais; ampliar as agroindústrias familiares para agregar valor aos produtos; fomentar a produçãoagroecológica; apoiar a agricultura familiar através de programas de prestação de serviços com valores subsidiados; apoiar feiras e eventos agropecuários; viabilizar a formação e a capacitação deagricultores e pecuaristas; apoiar o cooperativismo e o associativismo; promover o desenvolvimento rural sustentável, a qualidade de vida, a proteção e a recuperação do meio ambiente.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento dos produtores que buscam serviços junto ao município70,000100,000
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0090

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 260.000,00260.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEAplicacoes Diretas 380.900,00 380.900,000,00Total: 260.000,00 380.900,00 640.900,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.01Unidade:Função: SaúdeSubfunção: Alimentação e NutriçãoPrograma: ALIMENTAÇÃO ESCOLARObjetivo do programa:Fornecer merenda escolar de qualidade em todos os dias letivos.Justificativa do programa:A alimentação escolar atende a rede municipal, com cardápios elaborados por nutricionista levando-se em conta o valor nutricional dos alimentos. Administra-se recursos de verbas do PNAE além decomplementação com recursos próprios, os quais são fiscalizados pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar.
10306

II - Descrição das AçõesManutenção da Merenda EscolarIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.059 1 A Alunos Atendidos (UN) 3309,000 640.900,00Manutenção da Merenda Escolar
Diretrizes do programa:Manter os padrões de qualidade oferecidos pelo Programa de Alimentação Escolar com cardápios condizentes com as necessidades nutricionais dos estudantes.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de alunos atendidos com merenda escolar no período90,000100,000
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0065

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 294.000,00294.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 2.160.000,002.160.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.01Unidade:Função: EducaçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: ENSINO FUNDAMENTALObjetivo do programa:Proporcionar ao educando ensino de qualidade garantindo o acesso, permanência e o direito de exercer sua cidadania buscando implantar de forma progressiva o estudo em tempo integral; valorizar oprofissional da educação e promover a formação continuada; incentivar as parcerias entre escolas e comunidade.Justificativa do programa:O atendimento de 2.000 educandos do ensino fundamental pela rede municipal de ensino é realizado em sete unidades escolares, sendo quatro na sede do município e três no interior, envolvendo o trabalhode professores habilitados, agentes de serviços gerais, auxiliares de professor, de secretaria e de biblioteca, coordenadores pedagógicos e diretores. Do total de alunos atendidos, 822 utilizam-se dotransporte escolar. O trabalho está pautado nos princípios da gratuidade, da igualdade, pluralidade cultural e de idéias, respeito, liberdade e gestão democrática visando o desenvolvimento da cidadania eaquisição do saber.
12122

II - Descrição das AçõesManutenção da secretaria da Educação, Cultura e EsportesIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.042 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 2.475.000,00Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes
Diretrizes do programa:Proporcionar ensino de qualidade, ampliar a oferta de vagas, concluir e equipar ginásios de esportes para prática da educação física, promover a manutenção, conservação, reformas, e ampliações visandomelhorias físicas e pedagógicas nas escolas; realizar aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos; implantar e melhorar laboratórios de informática e de ciências; desenvolver programas e projetoseducacionais; incentivar e regulamentar programa de formação continuada de professores; ampliar e melhorar o atendimento às dificuldades/problemas de aprendizagem e aconselhamento familiar nasescolas.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: número de alunos atendidos no ensino fundamental100,000100,000
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0065

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 550.000,00550.000,00Total: 550.000,00 0,00 550.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.01Unidade:Função: EducaçãoSubfunção: Ensino FundamentalPrograma: ENSINO FUNDAMENTALObjetivo do programa:Proporcionar ao educando ensino de qualidade garantindo o acesso, permanência e o direito de exercer sua cidadania buscando implantar de forma progressiva o estudo em tempo integral; valorizar oprofissional da educação e promover a formação continuada; incentivar as parcerias entre escolas e comunidade.Justificativa do programa:O atendimento de 2.000 educandos do ensino fundamental pela rede municipal de ensino é realizado em sete unidades escolares, sendo quatro na sede do município e três no interior, envolvendo o trabalhode professores habilitados, agentes de serviços gerais, auxiliares de professor, de secretaria e de biblioteca, coordenadores pedagógicos e diretores. Do total de alunos atendidos, 822 utilizam-se dotransporte escolar. O trabalho está pautado nos princípios da gratuidade, da igualdade, pluralidade cultural e de idéias, respeito, liberdade e gestão democrática visando o desenvolvimento da cidadania eaquisição do saber.
12361

II - Descrição das AçõesAquisição de veículos para o transporte escolarIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.013 1 P Veiculos (UN) 1,000 550.000,00Aquisição de veículos para o transporte escolar
Diretrizes do programa:Proporcionar ensino de qualidade, ampliar a oferta de vagas, concluir e equipar ginásios de esportes para prática da educação física, promover a manutenção, conservação, reformas, e ampliações visandomelhorias físicas e pedagógicas nas escolas; realizar aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos; implantar e melhorar laboratórios de informática e de ciências; desenvolver programas e projetoseducacionais; incentivar e regulamentar programa de formação continuada de professores; ampliar e melhorar o atendimento às dificuldades/problemas de aprendizagem e aconselhamento familiar nasescolas.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: número de alunos atendidos no ensino fundamental100,000100,000
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0065

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 60.000,0060.000,00Total: 60.000,00 0,00 60.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.01Unidade:Função: EducaçãoSubfunção: Ensino FundamentalPrograma: ENSINO FUNDAMENTALObjetivo do programa:Proporcionar ao educando ensino de qualidade garantindo o acesso, permanência e o direito de exercer sua cidadania buscando implantar de forma progressiva o estudo em tempo integral; valorizar oprofissional da educação e promover a formação continuada; incentivar as parcerias entre escolas e comunidade.Justificativa do programa:O atendimento de 2.000 educandos do ensino fundamental pela rede municipal de ensino é realizado em sete unidades escolares, sendo quatro na sede do município e três no interior, envolvendo o trabalhode professores habilitados, agentes de serviços gerais, auxiliares de professor, de secretaria e de biblioteca, coordenadores pedagógicos e diretores. Do total de alunos atendidos, 822 utilizam-se dotransporte escolar. O trabalho está pautado nos princípios da gratuidade, da igualdade, pluralidade cultural e de idéias, respeito, liberdade e gestão democrática visando o desenvolvimento da cidadania eaquisição do saber.
12361

II - Descrição das AçõesAquisição de veículosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.012 1 P Veiculos (UN) 1,000 60.000,00Aquisição de veículos
Diretrizes do programa:Proporcionar ensino de qualidade, ampliar a oferta de vagas, concluir e equipar ginásios de esportes para prática da educação física, promover a manutenção, conservação, reformas, e ampliações visandomelhorias físicas e pedagógicas nas escolas; realizar aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos; implantar e melhorar laboratórios de informática e de ciências; desenvolver programas e projetoseducacionais; incentivar e regulamentar programa de formação continuada de professores; ampliar e melhorar o atendimento às dificuldades/problemas de aprendizagem e aconselhamento familiar nasescolas.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: número de alunos atendidos no ensino fundamental100,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 71/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0065

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 300.000,00300.000,00Total: 300.000,00 0,00 300.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.01Unidade:Função: EducaçãoSubfunção: Ensino FundamentalPrograma: ENSINO FUNDAMENTALObjetivo do programa:Proporcionar ao educando ensino de qualidade garantindo o acesso, permanência e o direito de exercer sua cidadania buscando implantar de forma progressiva o estudo em tempo integral; valorizar oprofissional da educação e promover a formação continuada; incentivar as parcerias entre escolas e comunidade.Justificativa do programa:O atendimento de 2.000 educandos do ensino fundamental pela rede municipal de ensino é realizado em sete unidades escolares, sendo quatro na sede do município e três no interior, envolvendo o trabalhode professores habilitados, agentes de serviços gerais, auxiliares de professor, de secretaria e de biblioteca, coordenadores pedagógicos e diretores. Do total de alunos atendidos, 822 utilizam-se dotransporte escolar. O trabalho está pautado nos princípios da gratuidade, da igualdade, pluralidade cultural e de idéias, respeito, liberdade e gestão democrática visando o desenvolvimento da cidadania eaquisição do saber.
12361

II - Descrição das AçõesConstrução e ampliação de  ginásios de esportes junto a escolas.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.011 1 P Edificação (M2) 150,000 300.000,00Construção e ampliação de  ginásios de esportes junto aescolas.
Diretrizes do programa:Proporcionar ensino de qualidade, ampliar a oferta de vagas, concluir e equipar ginásios de esportes para prática da educação física, promover a manutenção, conservação, reformas, e ampliações visandomelhorias físicas e pedagógicas nas escolas; realizar aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos; implantar e melhorar laboratórios de informática e de ciências; desenvolver programas e projetoseducacionais; incentivar e regulamentar programa de formação continuada de professores; ampliar e melhorar o atendimento às dificuldades/problemas de aprendizagem e aconselhamento familiar nasescolas.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: número de alunos atendidos no ensino fundamental100,000100,000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 72/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 73/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0065

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 47.000,0047.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0058 - Salário EducaçãoAplicacoes Diretas 21.000,00 21.000,000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 21.000,0021.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.01Unidade:Função: EducaçãoSubfunção: Ensino FundamentalPrograma: ENSINO FUNDAMENTALObjetivo do programa:Proporcionar ao educando ensino de qualidade garantindo o acesso, permanência e o direito de exercer sua cidadania buscando implantar de forma progressiva o estudo em tempo integral; valorizar oprofissional da educação e promover a formação continuada; incentivar as parcerias entre escolas e comunidade.Justificativa do programa:O atendimento de 2.000 educandos do ensino fundamental pela rede municipal de ensino é realizado em sete unidades escolares, sendo quatro na sede do município e três no interior, envolvendo o trabalhode professores habilitados, agentes de serviços gerais, auxiliares de professor, de secretaria e de biblioteca, coordenadores pedagógicos e diretores. Do total de alunos atendidos, 822 utilizam-se dotransporte escolar. O trabalho está pautado nos princípios da gratuidade, da igualdade, pluralidade cultural e de idéias, respeito, liberdade e gestão democrática visando o desenvolvimento da cidadania eaquisição do saber.
12361

II - Descrição das AçõesManutenção dos ginásios de  esportes junto as escolas.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.050 1 A Ginásio (UN) 6,000 110.000,00Manutenção dos ginásios de  esportes junto as escolas.
Diretrizes do programa:Proporcionar ensino de qualidade, ampliar a oferta de vagas, concluir e equipar ginásios de esportes para prática da educação física, promover a manutenção, conservação, reformas, e ampliações visandomelhorias físicas e pedagógicas nas escolas; realizar aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos; implantar e melhorar laboratórios de informática e de ciências; desenvolver programas e projetoseducacionais; incentivar e regulamentar programa de formação continuada de professores; ampliar e melhorar o atendimento às dificuldades/problemas de aprendizagem e aconselhamento familiar nasescolas.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: número de alunos atendidos no ensino fundamental100,000100,000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 74/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0058 - Salário EducaçãoAplicacoes Diretas 21.000,00 21.000,000,00Total: 68.000,00 42.000,00 110.000,00
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0065

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 830.000,00830.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0022 - Transferências de Convênios - EducaçãoAplicacoes Diretas 403.872,88 403.872,880,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0058 - Salário EducaçãoAplicacoes Diretas 318.622,50 318.622,500,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.01Unidade:Função: EducaçãoSubfunção: Ensino FundamentalPrograma: ENSINO FUNDAMENTALObjetivo do programa:Proporcionar ao educando ensino de qualidade garantindo o acesso, permanência e o direito de exercer sua cidadania buscando implantar de forma progressiva o estudo em tempo integral; valorizar oprofissional da educação e promover a formação continuada; incentivar as parcerias entre escolas e comunidade.Justificativa do programa:O atendimento de 2.000 educandos do ensino fundamental pela rede municipal de ensino é realizado em sete unidades escolares, sendo quatro na sede do município e três no interior, envolvendo o trabalhode professores habilitados, agentes de serviços gerais, auxiliares de professor, de secretaria e de biblioteca, coordenadores pedagógicos e diretores. Do total de alunos atendidos, 822 utilizam-se dotransporte escolar. O trabalho está pautado nos princípios da gratuidade, da igualdade, pluralidade cultural e de idéias, respeito, liberdade e gestão democrática visando o desenvolvimento da cidadania eaquisição do saber.
12361

II - Descrição das AçõesManutenção do transporte escolar III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.048 1 A Alunos Atendidos (UN) 1025,000 1.633.495,38Manutenção do transporte escolar
Diretrizes do programa:Proporcionar ensino de qualidade, ampliar a oferta de vagas, concluir e equipar ginásios de esportes para prática da educação física, promover a manutenção, conservação, reformas, e ampliações visandomelhorias físicas e pedagógicas nas escolas; realizar aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos; implantar e melhorar laboratórios de informática e de ciências; desenvolver programas e projetoseducacionais; incentivar e regulamentar programa de formação continuada de professores; ampliar e melhorar o atendimento às dificuldades/problemas de aprendizagem e aconselhamento familiar nasescolas.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: número de alunos atendidos no ensino fundamental100,000100,000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 76/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0061 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATEAplicacoes Diretas 81.000,00 81.000,000,00Total: 830.000,00 803.495,38 1.633.495,38
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 77/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0065

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 165.000,00165.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.01Unidade:Função: EducaçãoSubfunção: Ensino FundamentalPrograma: ENSINO FUNDAMENTALObjetivo do programa:Proporcionar ao educando ensino de qualidade garantindo o acesso, permanência e o direito de exercer sua cidadania buscando implantar de forma progressiva o estudo em tempo integral; valorizar oprofissional da educação e promover a formação continuada; incentivar as parcerias entre escolas e comunidade.Justificativa do programa:O atendimento de 2.000 educandos do ensino fundamental pela rede municipal de ensino é realizado em sete unidades escolares, sendo quatro na sede do município e três no interior, envolvendo o trabalhode professores habilitados, agentes de serviços gerais, auxiliares de professor, de secretaria e de biblioteca, coordenadores pedagógicos e diretores. Do total de alunos atendidos, 822 utilizam-se dotransporte escolar. O trabalho está pautado nos princípios da gratuidade, da igualdade, pluralidade cultural e de idéias, respeito, liberdade e gestão democrática visando o desenvolvimento da cidadania eaquisição do saber.
12361

II - Descrição das AçõesAquisição e  distribuição de material escolarIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.047 1 A Alunos Atendidos (UN) 1800,000 185.000,00Aquisição e  distribuição de material escolar
Diretrizes do programa:Proporcionar ensino de qualidade, ampliar a oferta de vagas, concluir e equipar ginásios de esportes para prática da educação física, promover a manutenção, conservação, reformas, e ampliações visandomelhorias físicas e pedagógicas nas escolas; realizar aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos; implantar e melhorar laboratórios de informática e de ciências; desenvolver programas e projetoseducacionais; incentivar e regulamentar programa de formação continuada de professores; ampliar e melhorar o atendimento às dificuldades/problemas de aprendizagem e aconselhamento familiar nasescolas.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: número de alunos atendidos no ensino fundamental100,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 78/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0058 - Salário EducaçãoAplicacoes Diretas 20.000,00 20.000,000,00Total: 165.000,00 20.000,00 185.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 79/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0065

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 31.500,0031.500,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0058 - Salário EducaçãoAplicacoes Diretas 31.500,00 31.500,000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.01Unidade:Função: EducaçãoSubfunção: Ensino FundamentalPrograma: ENSINO FUNDAMENTALObjetivo do programa:Proporcionar ao educando ensino de qualidade garantindo o acesso, permanência e o direito de exercer sua cidadania buscando implantar de forma progressiva o estudo em tempo integral; valorizar oprofissional da educação e promover a formação continuada; incentivar as parcerias entre escolas e comunidade.Justificativa do programa:O atendimento de 2.000 educandos do ensino fundamental pela rede municipal de ensino é realizado em sete unidades escolares, sendo quatro na sede do município e três no interior, envolvendo o trabalhode professores habilitados, agentes de serviços gerais, auxiliares de professor, de secretaria e de biblioteca, coordenadores pedagógicos e diretores. Do total de alunos atendidos, 822 utilizam-se dotransporte escolar. O trabalho está pautado nos princípios da gratuidade, da igualdade, pluralidade cultural e de idéias, respeito, liberdade e gestão democrática visando o desenvolvimento da cidadania eaquisição do saber.
12361

II - Descrição das AçõesConstrução, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolasIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.046 1 A Edificação (M2) 125,000 817.077,50Construção, manutenção, conservação e ampliação dasinstalações físicas das escolas
Diretrizes do programa:Proporcionar ensino de qualidade, ampliar a oferta de vagas, concluir e equipar ginásios de esportes para prática da educação física, promover a manutenção, conservação, reformas, e ampliações visandomelhorias físicas e pedagógicas nas escolas; realizar aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos; implantar e melhorar laboratórios de informática e de ciências; desenvolver programas e projetoseducacionais; incentivar e regulamentar programa de formação continuada de professores; ampliar e melhorar o atendimento às dificuldades/problemas de aprendizagem e aconselhamento familiar nasescolas.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: número de alunos atendidos no ensino fundamental100,000100,000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 80/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 315.000,00315.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0058 - Salário EducaçãoAplicacoes Diretas 439.077,50 439.077,500,00Total: 346.500,00 470.577,50 817.077,50
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0065

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 4.000.000,004.000.000,003.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0018 - Transferências do FUNDEB - 60%Aplicacoes Diretas 8.825.000,00 8.825.000,000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.01Unidade:Função: EducaçãoSubfunção: Ensino FundamentalPrograma: ENSINO FUNDAMENTALObjetivo do programa:Proporcionar ao educando ensino de qualidade garantindo o acesso, permanência e o direito de exercer sua cidadania buscando implantar de forma progressiva o estudo em tempo integral; valorizar oprofissional da educação e promover a formação continuada; incentivar as parcerias entre escolas e comunidade.Justificativa do programa:O atendimento de 2.000 educandos do ensino fundamental pela rede municipal de ensino é realizado em sete unidades escolares, sendo quatro na sede do município e três no interior, envolvendo o trabalhode professores habilitados, agentes de serviços gerais, auxiliares de professor, de secretaria e de biblioteca, coordenadores pedagógicos e diretores. Do total de alunos atendidos, 822 utilizam-se dotransporte escolar. O trabalho está pautado nos princípios da gratuidade, da igualdade, pluralidade cultural e de idéias, respeito, liberdade e gestão democrática visando o desenvolvimento da cidadania eaquisição do saber.
12361

II - Descrição das AçõesManutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do MagistérioIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.043 1 A Alunos Atendidos (UN) 2047,000 17.121.970,30Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais doMagistério
Diretrizes do programa:Proporcionar ensino de qualidade, ampliar a oferta de vagas, concluir e equipar ginásios de esportes para prática da educação física, promover a manutenção, conservação, reformas, e ampliações visandomelhorias físicas e pedagógicas nas escolas; realizar aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos; implantar e melhorar laboratórios de informática e de ciências; desenvolver programas e projetoseducacionais; incentivar e regulamentar programa de formação continuada de professores; ampliar e melhorar o atendimento às dificuldades/problemas de aprendizagem e aconselhamento familiar nasescolas.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: número de alunos atendidos no ensino fundamental100,000100,000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 82/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0019 - Transferências do FUNDEB - 40% Aplicacoes Diretas 3.299.845,30 3.299.845,300,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 605.325,00605.325,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0019 - Transferências do FUNDEB - 40% Aplicacoes Diretas 4.300,00 4.300,000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0058 - Salário EducaçãoAplicacoes Diretas 297.000,00 297.000,000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0059 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDEAplicacoes Diretas 5.000,00 5.000,000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 85.500,0085.500,00Total: 4.690.825,00 12.431.145,30 17.121.970,30
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 44.000,0044.000,00Total: 44.000,00 0,00 44.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.01Unidade:Função: EducaçãoSubfunção: Ensino MédioPrograma: ENSIMO MÉDIOObjetivo do programa:Dar continuidade às ações na área do ensino médio e implantar o ensino médio profissionalizante na rede municipal de ensino para suprir a demanda municipal.Justificativa do programa:O ensino médio é oferecido em três escolas da rede estadual de ensino particular. É oferecido o curso de "Magistério" enquanto curso profissionalizante em uma escola estadual e as demais oferecemsomente educação geral. A Secretaria da Educação é parceira no oferecimento de auxílio com transporte para cursos profissionalizantes de nível médio no município e fora dele.
12362

II - Descrição das AçõesAssistência ao educando de ensino médio profissionalizante.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.053 1 A Alunos Atendidos (UN) 39,000 44.000,00Assistência ao educando de ensino médioprofissionalizante.
Diretrizes do programa:Oferecer assistência a educação de ensino médio nas redes existentes; auxiliar com transporte aos munícipes que precisam deslocarem-se até outros municípios para freqüentarem estes cursos. OMunicípio  firma convênio com o SENAI para disponibilizar vagas ao ensino técnico-profissionalizante.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de alunos atendidos com as ações previstas70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 84/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0075

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 0,00 210.000,00210.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 31.500,0031.500,00Total: 241.500,00 0,00 241.500,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.01Unidade:Função: EducaçãoSubfunção: Ensino SuperiorPrograma: ENSINO SUPERIORObjetivo do programa:Auxiliar os estudantes do ensino superior no que tange a transporte escolar.Justificativa do programa:O Município possui uma Extensão Administrativa da UNOESC - Campus de Joaçaba, com instalações próprias onde funcionam cursos noturnos e em regime especial, aos finais de semana, proporcionandoà população de toda a região o prosseguimento dos estudos. Acadêmicos do Município também freqüentam cursos de graduação em outras instituições de ensino superior estabelecidas na região, os quais,a Secretaria da Educação é parceira auxiliando financeiramente no transporte escolar.
12364

II - Descrição das AçõesAuxílio no transporte escolar para o ensino superiorIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.055 1 A Alunos Atendidos (UN) 300,000 241.500,00Auxílio no transporte escolar para o ensino superior
Diretrizes do programa:Oferecer assistência aos estudantes do ensino superior no que se refere ao transporte escolar que freqüentam cursos de graduação não oferecidos no município.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de alunos atendidos com a ação prevista80,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 85/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0060

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 52.500,0052.500,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.01Unidade:Função: EducaçãoSubfunção: Educação InfantilPrograma: EDUCAÇÃO INFANTILObjetivo do programa:Ampliar e oferecer atendimento de qualidade às crianças de zero a cinco anos garantindo seu desenvolvimento integral - afetivo, cognitivo, motor e social proporcionando o acesso à merenda escolar, aotransporte e ao ensino de qualidade.Justificativa do programa:A educação infantil compreende o atendimento de crianças de zero a cinco anos. Capinzal possui aproximadamente 1.804 crianças nesta faixa etária, segundo censo do IBGE/2010. A rede municipal deensino atende aproximadamente 1.211 crianças na educação infantil distribuídas em 10 instituições: quatro escolas municipais na sede do município, três Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) nasede e dois no interior e uma creche localizada no Bairro São Cristóvão. O Centro Municipal de educação Infantil do Loteamento Vila 7 de Julho possui funcionamento 24 horas. O trabalho é realizado porprofessores habilitados, auxiliares de professor, agentes de serviços gerais, auxiliares de secretaria e coordenadores pedagógicos/diretores; 362 alunos utilizam o transporte escolar público. O ensino estápautado nos princípios de igualdade, liberdade, pluralismo de idéias, respeito, gratuidade, qualidade e gestão democrática visando a valorização da criança e seu desenvolvimento.
12365

II - Descrição das AçõesConstrução e adequação de creches e centro municipal de educação infantilIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.010 1 P Edificação (M2) 250,000 602.500,00Construção e adequação de creches e centro municipal deeducação infantil
Diretrizes do programa:Ampliar a oferta de vagas construindo novos centros de educação infantil; promover a conservação, manutenção, adequação e ampliação das instalações físicas existentes; promover melhoria e aquisiçãode equipamentos, materiais pedagógicos e de consumo  visando suprir a demanda municipal e garantir a qualidade do ensino, além de proporcionar a formação continuada dos docentes.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: número de crianças atendidas de 0 a 06 anos1115,0001115,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 86/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 550.000,00550.000,00Total: 602.500,00 0,00 602.500,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 87/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0060

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 168.000,00168.000,003.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0018 - Transferências do FUNDEB - 60%Aplicacoes Diretas 2.373.000,00 2.373.000,000,003.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0019 - Transferências do FUNDEB - 40% Aplicacoes Diretas 136.000,00 136.000,000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.01Unidade:Função: EducaçãoSubfunção: Educação InfantilPrograma: EDUCAÇÃO INFANTILObjetivo do programa:Ampliar e oferecer atendimento de qualidade às crianças de zero a cinco anos garantindo seu desenvolvimento integral - afetivo, cognitivo, motor e social proporcionando o acesso à merenda escolar, aotransporte e ao ensino de qualidade.Justificativa do programa:A educação infantil compreende o atendimento de crianças de zero a cinco anos. Capinzal possui aproximadamente 1.804 crianças nesta faixa etária, segundo censo do IBGE/2010. A rede municipal deensino atende aproximadamente 1.211 crianças na educação infantil distribuídas em 10 instituições: quatro escolas municipais na sede do município, três Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) nasede e dois no interior e uma creche localizada no Bairro São Cristóvão. O Centro Municipal de educação Infantil do Loteamento Vila 7 de Julho possui funcionamento 24 horas. O trabalho é realizado porprofessores habilitados, auxiliares de professor, agentes de serviços gerais, auxiliares de secretaria e coordenadores pedagógicos/diretores; 362 alunos utilizam o transporte escolar público. O ensino estápautado nos princípios de igualdade, liberdade, pluralismo de idéias, respeito, gratuidade, qualidade e gestão democrática visando a valorização da criança e seu desenvolvimento.
12365

II - Descrição das AçõesManutenção das CrechesIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.038 1 A Alunos Atendidos (UN) 723,000 3.101.250,00Manutenção das Creches
Diretrizes do programa:Ampliar a oferta de vagas construindo novos centros de educação infantil; promover a conservação, manutenção, adequação e ampliação das instalações físicas existentes; promover melhoria e aquisiçãode equipamentos, materiais pedagógicos e de consumo  visando suprir a demanda municipal e garantir a qualidade do ensino, além de proporcionar a formação continuada dos docentes.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: número de crianças atendidas de 0 a 06 anos1115,0001115,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 88/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 293.000,00293.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0058 - Salário EducaçãoAplicacoes Diretas 105.000,00 105.000,000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0058 - Salário EducaçãoAplicacoes Diretas 26.250,00 26.250,000,00Total: 461.000,00 2.640.250,00 3.101.250,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 89/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0060

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 136.000,00136.000,003.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0018 - Transferências do FUNDEB - 60%Aplicacoes Diretas 1.000.000,00 1.000.000,000,003.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0019 - Transferências do FUNDEB - 40% Aplicacoes Diretas 795.000,00 795.000,000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.01Unidade:Função: EducaçãoSubfunção: Educação InfantilPrograma: EDUCAÇÃO INFANTILObjetivo do programa:Ampliar e oferecer atendimento de qualidade às crianças de zero a cinco anos garantindo seu desenvolvimento integral - afetivo, cognitivo, motor e social proporcionando o acesso à merenda escolar, aotransporte e ao ensino de qualidade.Justificativa do programa:A educação infantil compreende o atendimento de crianças de zero a cinco anos. Capinzal possui aproximadamente 1.804 crianças nesta faixa etária, segundo censo do IBGE/2010. A rede municipal deensino atende aproximadamente 1.211 crianças na educação infantil distribuídas em 10 instituições: quatro escolas municipais na sede do município, três Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) nasede e dois no interior e uma creche localizada no Bairro São Cristóvão. O Centro Municipal de educação Infantil do Loteamento Vila 7 de Julho possui funcionamento 24 horas. O trabalho é realizado porprofessores habilitados, auxiliares de professor, agentes de serviços gerais, auxiliares de secretaria e coordenadores pedagógicos/diretores; 362 alunos utilizam o transporte escolar público. O ensino estápautado nos princípios de igualdade, liberdade, pluralismo de idéias, respeito, gratuidade, qualidade e gestão democrática visando a valorização da criança e seu desenvolvimento.
12365

II - Descrição das AçõesManutenção das PréescolasIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.037 1 A Alunos Atendidos (UN) 1262,000 2.140.550,00Manutenção das Préescolas
Diretrizes do programa:Ampliar a oferta de vagas construindo novos centros de educação infantil; promover a conservação, manutenção, adequação e ampliação das instalações físicas existentes; promover melhoria e aquisiçãode equipamentos, materiais pedagógicos e de consumo  visando suprir a demanda municipal e garantir a qualidade do ensino, além de proporcionar a formação continuada dos docentes.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: número de crianças atendidas de 0 a 06 anos1115,0001115,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 90/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 30.000,0030.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0058 - Salário EducaçãoAplicacoes Diretas 157.500,00 157.500,000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0058 - Salário EducaçãoAplicacoes Diretas 22.050,00 22.050,000,00Total: 166.000,00 1.974.550,00 2.140.550,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 91/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0085

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 0,00 120.000,00120.000,00Total: 120.000,00 0,00 120.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.01Unidade:Função: EducaçãoSubfunção: Educação EspecialPrograma: EDUCAÇÃO ESPECIALObjetivo do programa:Garantir aos portadores de deficiências condições de acesso e atendimento de suas necessidades especiais por meio de parcerias e incentivo à educação inclusiva.Justificativa do programa:O ensino especial é realizado em parceria com a Escola Especial Wanda Meyer/ APAE, como serviço de atendimento especializado para crianças e jovens com necessidades educativas especiais da redeestadual e a educação Inclusiva na rede regular de ensino.
12367

II - Descrição das AçõesTransferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.058 1 A Escolas (UN) 1,000 120.000,00Transferência de recursos financeiros para escolas deensino especial.
Diretrizes do programa:Proporcionar subsídios para o atendimento à educação especial. Ampliar o atendimento das crianças e jovens na educação inclusiva das escolas municipais, equipando as salas de AEE( atendimentoeducacional especializado),  capacitando profissionais para atendimento das crianças e jovens com necessidades educativas especiais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: número de alunos atendidos em escolas de ensino especial90,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 92/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0085

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoTransferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 0,00 60.000,0060.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 18.000,0018.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0001 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - EducaçãoAplicacoes Diretas 0,00 13.000,0013.000,00Total: 91.000,00 0,00 91.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.01Unidade:Função: EducaçãoSubfunção: Educação EspecialPrograma: EDUCAÇÃO ESPECIALObjetivo do programa:Garantir aos portadores de deficiências condições de acesso e atendimento de suas necessidades especiais por meio de parcerias e incentivo à educação inclusiva.Justificativa do programa:O ensino especial é realizado em parceria com a Escola Especial Wanda Meyer/ APAE, como serviço de atendimento especializado para crianças e jovens com necessidades educativas especiais da redeestadual e a educação Inclusiva na rede regular de ensino.
12367

II - Descrição das AçõesManutenção do atendimento aos portadores de necessidades especiais.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.057 1 A Alunos Atendidos (UN) 60,000 91.000,00Manutenção do atendimento aos portadores denecessidades especiais.
Diretrizes do programa:Proporcionar subsídios para o atendimento à educação especial. Ampliar o atendimento das crianças e jovens na educação inclusiva das escolas municipais, equipando as salas de AEE( atendimentoeducacional especializado),  capacitando profissionais para atendimento das crianças e jovens com necessidades educativas especiais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: número de alunos atendidos em escolas de ensino especial90,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 93/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0095

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 35.000,0035.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 15.000,0015.000,00Total: 50.000,00 0,00 50.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00DIRETORIA DE CULTURA 05.02Unidade:Função: CulturaSubfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoPrograma: RAIZES CULTURAISObjetivo do programa:Resgatar e valorizar as raízes culturais das diferentes etnias que compõem a população capinzalense; apoiar os grupos culturais locais; realizar intercâmbios de modo a promover a difusão artística ecultural; oportunizar a comunidade o acesso aos meios culturais; promover atividades culturais aos munícipes valorizando suas etnias; realizar festivais da canção como forma de insentivo e descoberta detelentos musicais locais e regionais e outras atividades atinentes a cultura.Justificativa do programa:O Município possui como programas permanentes uma Escola Municipal de Música, Banda Musical, Coral Infanto-Juvenil, Museu Histórico Municipal, biblioteca pública, centro de eventos, onde sãorealizados vários eventos artísticos e culturais.
13391

II - Descrição das AçõesManutenção do Museu Histórico Municipal.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.060 1 A Museu (UN) 1,000 50.000,00Manutenção do Museu Histórico Municipal.
Diretrizes do programa:Promover a difusão artística e cultural para inserir a cultura no município através de apoio e realização de projetos culturais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das metas atendidas50,00090,000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 94/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0095

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 200.000,00200.000,00Total: 200.000,00 0,00 200.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00DIRETORIA DE CULTURA 05.02Unidade:Função: CulturaSubfunção: Difusão CulturalPrograma: RAIZES CULTURAISObjetivo do programa:Resgatar e valorizar as raízes culturais das diferentes etnias que compõem a população capinzalense; apoiar os grupos culturais locais; realizar intercâmbios de modo a promover a difusão artística ecultural; oportunizar a comunidade o acesso aos meios culturais; promover atividades culturais aos munícipes valorizando suas etnias; realizar festivais da canção como forma de insentivo e descoberta detelentos musicais locais e regionais e outras atividades atinentes a cultura.Justificativa do programa:O Município possui como programas permanentes uma Escola Municipal de Música, Banda Musical, Coral Infanto-Juvenil, Museu Histórico Municipal, biblioteca pública, centro de eventos, onde sãorealizados vários eventos artísticos e culturais.
13392

II - Descrição das AçõesConstrução de centro de eventosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.014 1 P Edificação (M2) 330,000 200.000,00Construção de centro de eventos
Diretrizes do programa:Promover a difusão artística e cultural para inserir a cultura no município através de apoio e realização de projetos culturais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das metas atendidas50,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 95/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0095

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 0,00 10.000,0010.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 130.000,00130.000,00Total: 140.000,00 0,00 140.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00DIRETORIA DE CULTURA 05.02Unidade:Função: CulturaSubfunção: Difusão CulturalPrograma: RAIZES CULTURAISObjetivo do programa:Resgatar e valorizar as raízes culturais das diferentes etnias que compõem a população capinzalense; apoiar os grupos culturais locais; realizar intercâmbios de modo a promover a difusão artística ecultural; oportunizar a comunidade o acesso aos meios culturais; promover atividades culturais aos munícipes valorizando suas etnias; realizar festivais da canção como forma de insentivo e descoberta detelentos musicais locais e regionais e outras atividades atinentes a cultura.Justificativa do programa:O Município possui como programas permanentes uma Escola Municipal de Música, Banda Musical, Coral Infanto-Juvenil, Museu Histórico Municipal, biblioteca pública, centro de eventos, onde sãorealizados vários eventos artísticos e culturais.
13392

II - Descrição das AçõesEventos anuais da culturaIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.069 1 A Eventos (UN) 3,000 140.000,00Eventos anuais da cultura
Diretrizes do programa:Promover a difusão artística e cultural para inserir a cultura no município através de apoio e realização de projetos culturais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das metas atendidas50,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 96/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0095

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 30.000,0030.000,00Total: 30.000,00 0,00 30.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00DIRETORIA DE CULTURA 05.02Unidade:Função: CulturaSubfunção: Difusão CulturalPrograma: RAIZES CULTURAISObjetivo do programa:Resgatar e valorizar as raízes culturais das diferentes etnias que compõem a população capinzalense; apoiar os grupos culturais locais; realizar intercâmbios de modo a promover a difusão artística ecultural; oportunizar a comunidade o acesso aos meios culturais; promover atividades culturais aos munícipes valorizando suas etnias; realizar festivais da canção como forma de insentivo e descoberta detelentos musicais locais e regionais e outras atividades atinentes a cultura.Justificativa do programa:O Município possui como programas permanentes uma Escola Municipal de Música, Banda Musical, Coral Infanto-Juvenil, Museu Histórico Municipal, biblioteca pública, centro de eventos, onde sãorealizados vários eventos artísticos e culturais.
13392

II - Descrição das AçõesImplantação de pontos de cultura, criação e manutenção do conselho municipal de cultura III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.068 1 A Conselho (UN) 1,000 30.000,00Implantação de pontos de cultura, criação e manutenção doconselho municipal de cultura
Diretrizes do programa:Promover a difusão artística e cultural para inserir a cultura no município através de apoio e realização de projetos culturais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das metas atendidas50,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 97/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0095

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 23.000,0023.000,00Total: 23.000,00 0,00 23.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00DIRETORIA DE CULTURA 05.02Unidade:Função: CulturaSubfunção: Difusão CulturalPrograma: RAIZES CULTURAISObjetivo do programa:Resgatar e valorizar as raízes culturais das diferentes etnias que compõem a população capinzalense; apoiar os grupos culturais locais; realizar intercâmbios de modo a promover a difusão artística ecultural; oportunizar a comunidade o acesso aos meios culturais; promover atividades culturais aos munícipes valorizando suas etnias; realizar festivais da canção como forma de insentivo e descoberta detelentos musicais locais e regionais e outras atividades atinentes a cultura.Justificativa do programa:O Município possui como programas permanentes uma Escola Municipal de Música, Banda Musical, Coral Infanto-Juvenil, Museu Histórico Municipal, biblioteca pública, centro de eventos, onde sãorealizados vários eventos artísticos e culturais.
13392

II - Descrição das AçõesLançamento de editais culturaisIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.067 1 A Editais Culturais (UN) 3,000 23.000,00Lançamento de editais culturais
Diretrizes do programa:Promover a difusão artística e cultural para inserir a cultura no município através de apoio e realização de projetos culturais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das metas atendidas50,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 98/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0095

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 11.000,0011.000,00Total: 11.000,00 0,00 11.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00DIRETORIA DE CULTURA 05.02Unidade:Função: CulturaSubfunção: Difusão CulturalPrograma: RAIZES CULTURAISObjetivo do programa:Resgatar e valorizar as raízes culturais das diferentes etnias que compõem a população capinzalense; apoiar os grupos culturais locais; realizar intercâmbios de modo a promover a difusão artística ecultural; oportunizar a comunidade o acesso aos meios culturais; promover atividades culturais aos munícipes valorizando suas etnias; realizar festivais da canção como forma de insentivo e descoberta detelentos musicais locais e regionais e outras atividades atinentes a cultura.Justificativa do programa:O Município possui como programas permanentes uma Escola Municipal de Música, Banda Musical, Coral Infanto-Juvenil, Museu Histórico Municipal, biblioteca pública, centro de eventos, onde sãorealizados vários eventos artísticos e culturais.
13392

II - Descrição das AçõesImplantação e manutenção de cursosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.066 1 A Cursos (UN) 3,000 11.000,00Implantação e manutenção de cursos
Diretrizes do programa:Promover a difusão artística e cultural para inserir a cultura no município através de apoio e realização de projetos culturais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das metas atendidas50,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 99/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0095

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 187.000,00187.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 30.000,0030.000,00Total: 217.000,00 0,00 217.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00DIRETORIA DE CULTURA 05.02Unidade:Função: CulturaSubfunção: Difusão CulturalPrograma: RAIZES CULTURAISObjetivo do programa:Resgatar e valorizar as raízes culturais das diferentes etnias que compõem a população capinzalense; apoiar os grupos culturais locais; realizar intercâmbios de modo a promover a difusão artística ecultural; oportunizar a comunidade o acesso aos meios culturais; promover atividades culturais aos munícipes valorizando suas etnias; realizar festivais da canção como forma de insentivo e descoberta detelentos musicais locais e regionais e outras atividades atinentes a cultura.Justificativa do programa:O Município possui como programas permanentes uma Escola Municipal de Música, Banda Musical, Coral Infanto-Juvenil, Museu Histórico Municipal, biblioteca pública, centro de eventos, onde sãorealizados vários eventos artísticos e culturais.
13392

II - Descrição das AçõesManutenção do centro educacionalIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.065 1 A Centro (UN) 1,000 217.000,00Manutenção do centro educacional
Diretrizes do programa:Promover a difusão artística e cultural para inserir a cultura no município através de apoio e realização de projetos culturais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das metas atendidas50,00090,000
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0095

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 0,00 11.000,0011.000,00Total: 11.000,00 0,00 11.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00DIRETORIA DE CULTURA 05.02Unidade:Função: CulturaSubfunção: Difusão CulturalPrograma: RAIZES CULTURAISObjetivo do programa:Resgatar e valorizar as raízes culturais das diferentes etnias que compõem a população capinzalense; apoiar os grupos culturais locais; realizar intercâmbios de modo a promover a difusão artística ecultural; oportunizar a comunidade o acesso aos meios culturais; promover atividades culturais aos munícipes valorizando suas etnias; realizar festivais da canção como forma de insentivo e descoberta detelentos musicais locais e regionais e outras atividades atinentes a cultura.Justificativa do programa:O Município possui como programas permanentes uma Escola Municipal de Música, Banda Musical, Coral Infanto-Juvenil, Museu Histórico Municipal, biblioteca pública, centro de eventos, onde sãorealizados vários eventos artísticos e culturais.
13392

II - Descrição das AçõesAuxílio financeiro a entidades culturaisIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.064 1 A Entidades (UN) 2,000 11.000,00Auxílio financeiro a entidades culturais
Diretrizes do programa:Promover a difusão artística e cultural para inserir a cultura no município através de apoio e realização de projetos culturais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das metas atendidas50,00090,000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 101/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0095

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 16.800,0016.800,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 50.000,0050.000,00Total: 66.800,00 0,00 66.800,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00DIRETORIA DE CULTURA 05.02Unidade:Função: CulturaSubfunção: Difusão CulturalPrograma: RAIZES CULTURAISObjetivo do programa:Resgatar e valorizar as raízes culturais das diferentes etnias que compõem a população capinzalense; apoiar os grupos culturais locais; realizar intercâmbios de modo a promover a difusão artística ecultural; oportunizar a comunidade o acesso aos meios culturais; promover atividades culturais aos munícipes valorizando suas etnias; realizar festivais da canção como forma de insentivo e descoberta detelentos musicais locais e regionais e outras atividades atinentes a cultura.Justificativa do programa:O Município possui como programas permanentes uma Escola Municipal de Música, Banda Musical, Coral Infanto-Juvenil, Museu Histórico Municipal, biblioteca pública, centro de eventos, onde sãorealizados vários eventos artísticos e culturais.
13392

II - Descrição das AçõesManutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.063 1 A Escolas (UN) 1,000 66.800,00Manutenção da escola municipal de música, Banda,Fanfarra e Coral.
Diretrizes do programa:Promover a difusão artística e cultural para inserir a cultura no município através de apoio e realização de projetos culturais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das metas atendidas50,00090,000



Estado de Santa Catarina
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0095

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 16.000,0016.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 5.000,005.000,00Total: 21.000,00 0,00 21.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00DIRETORIA DE CULTURA 05.02Unidade:Função: CulturaSubfunção: Difusão CulturalPrograma: RAIZES CULTURAISObjetivo do programa:Resgatar e valorizar as raízes culturais das diferentes etnias que compõem a população capinzalense; apoiar os grupos culturais locais; realizar intercâmbios de modo a promover a difusão artística ecultural; oportunizar a comunidade o acesso aos meios culturais; promover atividades culturais aos munícipes valorizando suas etnias; realizar festivais da canção como forma de insentivo e descoberta detelentos musicais locais e regionais e outras atividades atinentes a cultura.Justificativa do programa:O Município possui como programas permanentes uma Escola Municipal de Música, Banda Musical, Coral Infanto-Juvenil, Museu Histórico Municipal, biblioteca pública, centro de eventos, onde sãorealizados vários eventos artísticos e culturais.
13392

II - Descrição das AçõesManutenção da biblioteca pública Municipal.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.062 1 A Biblioteca (UN) 1,000 21.000,00Manutenção da biblioteca pública Municipal.
Diretrizes do programa:Promover a difusão artística e cultural para inserir a cultura no município através de apoio e realização de projetos culturais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das metas atendidas50,00090,000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 103/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0095

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 342.000,00342.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 65.000,0065.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 11.000,0011.000,00Total: 418.000,00 0,00 418.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00DIRETORIA DE CULTURA 05.02Unidade:Função: CulturaSubfunção: Difusão CulturalPrograma: RAIZES CULTURAISObjetivo do programa:Resgatar e valorizar as raízes culturais das diferentes etnias que compõem a população capinzalense; apoiar os grupos culturais locais; realizar intercâmbios de modo a promover a difusão artística ecultural; oportunizar a comunidade o acesso aos meios culturais; promover atividades culturais aos munícipes valorizando suas etnias; realizar festivais da canção como forma de insentivo e descoberta detelentos musicais locais e regionais e outras atividades atinentes a cultura.Justificativa do programa:O Município possui como programas permanentes uma Escola Municipal de Música, Banda Musical, Coral Infanto-Juvenil, Museu Histórico Municipal, biblioteca pública, centro de eventos, onde sãorealizados vários eventos artísticos e culturais.
13392

II - Descrição das AçõesManutenção das atividades da cultura.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.061 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 418.000,00Manutenção das atividades da cultura.
Diretrizes do programa:Promover a difusão artística e cultural para inserir a cultura no município através de apoio e realização de projetos culturais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das metas atendidas50,00090,000
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0100

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 20.000,0020.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 200.000,00200.000,00Total: 220.000,00 0,00 220.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00ESPORTES 05.03Unidade:Função: Desporto e LazerSubfunção: Desporto ComunitárioPrograma: ESPORTE E AÇÃOObjetivo do programa:Desenvolver o esporte amador, de iniciação, de rendimento e de representação; garantir às crianças, adolescentes e jovens orientações adequadas à prática esportiva; realizar e participar de eventos ecompetições a nível local, regional, estadual e nacional.Justificativa do programa:A infraestrutura esportiva do Município é composta por 10 campos municipais de futebol, 04 quadras poliesportivas e 03 ginásios de esportes, onde se desenvolvem aulas em várias modalidades esportivasatravés de professores habilitados, cujos recursos financeiros são movimentados através da Fundação Municipal de Esportes. O Município possui uma área de lazer com espaços apropriados para a práticaesportiva e recreativa, tais como basquete, futsal, handebol, voleibol, futebol de areia, vôlei de área, tênis de campo, pista de atletismo e pista para caminhadas.
27812

II - Descrição das AçõesConstrução de ginásios esportivosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.017 1 P Edificação (M2) 300,000 220.000,00Construção de ginásios esportivos
Diretrizes do programa:Concluir Ginásios Esportivos, conservar e revitalizar as praças esportivas para incentivar a prática de esporte e lazer à população.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de centros edificados60,00080,000
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0100

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 60.000,0060.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 80.000,0080.000,00Total: 140.000,00 0,00 140.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00ESPORTES 05.03Unidade:Função: Desporto e LazerSubfunção: Desporto ComunitárioPrograma: ESPORTE E AÇÃOObjetivo do programa:Desenvolver o esporte amador, de iniciação, de rendimento e de representação; garantir às crianças, adolescentes e jovens orientações adequadas à prática esportiva; realizar e participar de eventos ecompetições a nível local, regional, estadual e nacional.Justificativa do programa:A infraestrutura esportiva do Município é composta por 10 campos municipais de futebol, 04 quadras poliesportivas e 03 ginásios de esportes, onde se desenvolvem aulas em várias modalidades esportivasatravés de professores habilitados, cujos recursos financeiros são movimentados através da Fundação Municipal de Esportes. O Município possui uma área de lazer com espaços apropriados para a práticaesportiva e recreativa, tais como basquete, futsal, handebol, voleibol, futebol de areia, vôlei de área, tênis de campo, pista de atletismo e pista para caminhadas.
27812

II - Descrição das AçõesConstrução e adequação de campos de futebolIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.016 1 P Campos de Futebol (UN) 1,000 140.000,00Construção e adequação de campos de futebol
Diretrizes do programa:Concluir Ginásios Esportivos, conservar e revitalizar as praças esportivas para incentivar a prática de esporte e lazer à população.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de centros edificados60,00080,000
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0100

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 7.717,507.717,504.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 154.350,00154.350,00Total: 162.067,50 0,00 162.067,50

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00ESPORTES 05.03Unidade:Função: Desporto e LazerSubfunção: Desporto ComunitárioPrograma: ESPORTE E AÇÃOObjetivo do programa:Desenvolver o esporte amador, de iniciação, de rendimento e de representação; garantir às crianças, adolescentes e jovens orientações adequadas à prática esportiva; realizar e participar de eventos ecompetições a nível local, regional, estadual e nacional.Justificativa do programa:A infraestrutura esportiva do Município é composta por 10 campos municipais de futebol, 04 quadras poliesportivas e 03 ginásios de esportes, onde se desenvolvem aulas em várias modalidades esportivasatravés de professores habilitados, cujos recursos financeiros são movimentados através da Fundação Municipal de Esportes. O Município possui uma área de lazer com espaços apropriados para a práticaesportiva e recreativa, tais como basquete, futsal, handebol, voleibol, futebol de areia, vôlei de área, tênis de campo, pista de atletismo e pista para caminhadas.
27812

II - Descrição das AçõesConstrução de quadras esportivasIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.015 1 P Quadras Esportivas (UN) 1,000 162.067,50Construção de quadras esportivas
Diretrizes do programa:Concluir Ginásios Esportivos, conservar e revitalizar as praças esportivas para incentivar a prática de esporte e lazer à população.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de centros edificados60,00080,000
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0100

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 220.500,00220.500,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 33.075,0033.075,00Total: 253.575,00 0,00 253.575,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05.00ESPORTES 05.03Unidade:Função: Desporto e LazerSubfunção: Desporto ComunitárioPrograma: ESPORTE E AÇÃOObjetivo do programa:Desenvolver o esporte amador, de iniciação, de rendimento e de representação; garantir às crianças, adolescentes e jovens orientações adequadas à prática esportiva; realizar e participar de eventos ecompetições a nível local, regional, estadual e nacional.Justificativa do programa:A infraestrutura esportiva do Município é composta por 10 campos municipais de futebol, 04 quadras poliesportivas e 03 ginásios de esportes, onde se desenvolvem aulas em várias modalidades esportivasatravés de professores habilitados, cujos recursos financeiros são movimentados através da Fundação Municipal de Esportes. O Município possui uma área de lazer com espaços apropriados para a práticaesportiva e recreativa, tais como basquete, futsal, handebol, voleibol, futebol de areia, vôlei de área, tênis de campo, pista de atletismo e pista para caminhadas.
27812

II - Descrição das AçõesManutenção dos ginásios esportivosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.070 1 A Ginásio (UN) 5,000 253.575,00Manutenção dos ginásios esportivos
Diretrizes do programa:Concluir Ginásios Esportivos, conservar e revitalizar as praças esportivas para incentivar a prática de esporte e lazer à população.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de centros edificados60,00080,000
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0120

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 262.000,00262.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 52.000,0052.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 6.090,006.090,00Total: 320.090,00 0,00 320.090,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: AdministraçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: DESENVOLVIMENTO URBANOObjetivo do programa:Proporcionar infraestrutura adequada objetivando oferecer à população melhores condições de vida através da construção de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos, drenagem pluvial, execução desinalização de trânsito, revitalização de praças e locais públicos.Justificativa do programa:O desenvolvimento do Município provocou o crescimento populacional e a expansão dos loteamentos situados nos limites da área urbana com uma infraestrutura mínima no que tange a saneamento básico,pavimentação de vias públicas, passeios, praças e outros equipamentos urbanos.
4122

II - Descrição das AçõesManutenção da Secretaria de InfraestruturaIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.074 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 320.090,00Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
Diretrizes do programa:Desenvolver projetos de reurbanização através da modernização e embelezamento de equipamentos públicos mediante a reorganização do espaço urbano estabelecendo condições de uso e limites deacordo com a infraestrutura e equipamentos disponíveisNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das vias pavimentadas60,00090,000
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0110

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 20.000,0020.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 300.000,00300.000,00Total: 320.000,00 0,00 320.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Infra-Estrutura UrbanaPrograma: DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOObjetivo do programa:Conservar e ampliar os centros comunitários e construir novas unidadesJustificativa do programa:O Município possui excelente infraestrutura em espaços comunitários voltados à promoção social e ao lazer
15451

II - Descrição das AçõesConstrução e ampliação de centros comunitáriosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.018 1 P Edificação (M2) 125,000 320.000,00Construção e ampliação de centros comunitários
Diretrizes do programa:Proporcionar espaço físico adequado para as comunidades realizar encontros, reuniões e eventos sociais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de centros edificados70,00090,000
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0110

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 160.000,00160.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 8.000,008.000,00Total: 168.000,00 0,00 168.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Infra-Estrutura UrbanaPrograma: DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIOObjetivo do programa:Conservar e ampliar os centros comunitários e construir novas unidadesJustificativa do programa:O Município possui excelente infraestrutura em espaços comunitários voltados à promoção social e ao lazer
15451

II - Descrição das AçõesManutenção de centros comunitáriosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.071 1 A Centro (UN) 10,000 168.000,00Manutenção de centros comunitários
Diretrizes do programa:Proporcionar espaço físico adequado para as comunidades realizar encontros, reuniões e eventos sociais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de centros edificados70,00090,000
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0115

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 100.000,00100.000,00Total: 100.000,00 0,00 100.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Infra-Estrutura UrbanaPrograma: PARQUES DE LAZERObjetivo do programa:Manter e ampliar a estrutura da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito, Praça Pedro Lélis da Rocha, calçadão e outros espaços de lazer e parques infantis; dotar os bairros com áreas e parques de lazer erecreação.Justificativa do programa:O Município dispõe de uma área de lazer com espaço apropriado para prática esportiva, atividades físicas e recreativas, além de constituir-se em local de realização de eventos e festividades municipais;dispõe também de praças centrais de grande circulação de pessoas e áreas de recreação infantil no centro e bairros.
15451

II - Descrição das AçõesAquisição de terrenosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.020 1 P Terrenos (M2) 250,000 100.000,00Aquisição de terrenos
Diretrizes do programa:Proporcionar espaços para práticas de lazer, recreação e convívio social da população.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de praças e parques executados60,00080,000
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0115

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 10.000,0010.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 100.000,00100.000,00Total: 110.000,00 0,00 110.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Infra-Estrutura UrbanaPrograma: PARQUES DE LAZERObjetivo do programa:Manter e ampliar a estrutura da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito, Praça Pedro Lélis da Rocha, calçadão e outros espaços de lazer e parques infantis; dotar os bairros com áreas e parques de lazer erecreação.Justificativa do programa:O Município dispõe de uma área de lazer com espaço apropriado para prática esportiva, atividades físicas e recreativas, além de constituir-se em local de realização de eventos e festividades municipais;dispõe também de praças centrais de grande circulação de pessoas e áreas de recreação infantil no centro e bairros.
15451

II - Descrição das AçõesConstrução, ampliação e reestruturação das áreas de lazerIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.019 1 P Area de lazer (UN) 1,000 110.000,00Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer
Diretrizes do programa:Proporcionar espaços para práticas de lazer, recreação e convívio social da população.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de praças e parques executados60,00080,000
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0115

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 70.000,0070.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 90.000,0090.000,00Total: 160.000,00 0,00 160.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Infra-Estrutura UrbanaPrograma: PARQUES DE LAZERObjetivo do programa:Manter e ampliar a estrutura da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito, Praça Pedro Lélis da Rocha, calçadão e outros espaços de lazer e parques infantis; dotar os bairros com áreas e parques de lazer erecreação.Justificativa do programa:O Município dispõe de uma área de lazer com espaço apropriado para prática esportiva, atividades físicas e recreativas, além de constituir-se em local de realização de eventos e festividades municipais;dispõe também de praças centrais de grande circulação de pessoas e áreas de recreação infantil no centro e bairros.
15451

II - Descrição das AçõesRevitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.073 1 A Area de lazer (UN) 1,000 160.000,00Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. ArnaldoFavorito.
Diretrizes do programa:Proporcionar espaços para práticas de lazer, recreação e convívio social da população.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de praças e parques executados60,00080,000
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0115

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 52.500,0052.500,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 10.000,0010.000,00Total: 62.500,00 0,00 62.500,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Infra-Estrutura UrbanaPrograma: PARQUES DE LAZERObjetivo do programa:Manter e ampliar a estrutura da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito, Praça Pedro Lélis da Rocha, calçadão e outros espaços de lazer e parques infantis; dotar os bairros com áreas e parques de lazer erecreação.Justificativa do programa:O Município dispõe de uma área de lazer com espaço apropriado para prática esportiva, atividades físicas e recreativas, além de constituir-se em local de realização de eventos e festividades municipais;dispõe também de praças centrais de grande circulação de pessoas e áreas de recreação infantil no centro e bairros.
15451

II - Descrição das AçõesManutenção de praças urbanasIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.072 1 A Praças (UN) 2,000 62.500,00Manutenção de praças urbanas
Diretrizes do programa:Proporcionar espaços para práticas de lazer, recreação e convívio social da população.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de praças e parques executados60,00080,000
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0120

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 4.000,004.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 63.000,0063.000,00Total: 67.000,00 0,00 67.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Infra-Estrutura UrbanaPrograma: DESENVOLVIMENTO URBANOObjetivo do programa:Proporcionar infraestrutura adequada objetivando oferecer à população melhores condições de vida através da construção de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos, drenagem pluvial, execução desinalização de trânsito, revitalização de praças e locais públicos.Justificativa do programa:O desenvolvimento do Município provocou o crescimento populacional e a expansão dos loteamentos situados nos limites da área urbana com uma infraestrutura mínima no que tange a saneamento básico,pavimentação de vias públicas, passeios, praças e outros equipamentos urbanos.
15451

II - Descrição das AçõesConstrução de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuadoIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.026 1 P Escadarias (M2) 700,000 67.000,00Construção de escadarias com corrimão em ruas comdeclive acentuado
Diretrizes do programa:Desenvolver projetos de reurbanização através da modernização e embelezamento de equipamentos públicos mediante a reorganização do espaço urbano estabelecendo condições de uso e limites deacordo com a infraestrutura e equipamentos disponíveisNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das vias pavimentadas60,00090,000
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0120

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 160.000,00160.000,00Total: 160.000,00 0,00 160.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Infra-Estrutura UrbanaPrograma: DESENVOLVIMENTO URBANOObjetivo do programa:Proporcionar infraestrutura adequada objetivando oferecer à população melhores condições de vida através da construção de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos, drenagem pluvial, execução desinalização de trânsito, revitalização de praças e locais públicos.Justificativa do programa:O desenvolvimento do Município provocou o crescimento populacional e a expansão dos loteamentos situados nos limites da área urbana com uma infraestrutura mínima no que tange a saneamento básico,pavimentação de vias públicas, passeios, praças e outros equipamentos urbanos.
15451

II - Descrição das AçõesConstrução de pontes em vias públicasIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.025 1 P Pontes (UN) 1,000 160.000,00Construção de pontes em vias públicas
Diretrizes do programa:Desenvolver projetos de reurbanização através da modernização e embelezamento de equipamentos públicos mediante a reorganização do espaço urbano estabelecendo condições de uso e limites deacordo com a infraestrutura e equipamentos disponíveisNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das vias pavimentadas60,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 117/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0120

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 10.500,0010.500,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 210.000,00210.000,00Total: 220.500,00 0,00 220.500,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Infra-Estrutura UrbanaPrograma: DESENVOLVIMENTO URBANOObjetivo do programa:Proporcionar infraestrutura adequada objetivando oferecer à população melhores condições de vida através da construção de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos, drenagem pluvial, execução desinalização de trânsito, revitalização de praças e locais públicos.Justificativa do programa:O desenvolvimento do Município provocou o crescimento populacional e a expansão dos loteamentos situados nos limites da área urbana com uma infraestrutura mínima no que tange a saneamento básico,pavimentação de vias públicas, passeios, praças e outros equipamentos urbanos.
15451

II - Descrição das AçõesConstrução e revitalização de passeios públicos padronizadosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.024 1 P Passeios Públicos (M2) 3000,000 220.500,00Construção e revitalização de passeios públicospadronizados
Diretrizes do programa:Desenvolver projetos de reurbanização através da modernização e embelezamento de equipamentos públicos mediante a reorganização do espaço urbano estabelecendo condições de uso e limites deacordo com a infraestrutura e equipamentos disponíveisNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das vias pavimentadas60,00090,000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 118/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0120

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 240.000,00240.000,00Total: 240.000,00 0,00 240.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Infra-Estrutura UrbanaPrograma: DESENVOLVIMENTO URBANOObjetivo do programa:Proporcionar infraestrutura adequada objetivando oferecer à população melhores condições de vida através da construção de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos, drenagem pluvial, execução desinalização de trânsito, revitalização de praças e locais públicos.Justificativa do programa:O desenvolvimento do Município provocou o crescimento populacional e a expansão dos loteamentos situados nos limites da área urbana com uma infraestrutura mínima no que tange a saneamento básico,pavimentação de vias públicas, passeios, praças e outros equipamentos urbanos.
15451

II - Descrição das AçõesPavimentação vias públicas com paralelepípedosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.023 1 P Pavimentação (M2) 500,000 240.000,00Pavimentação vias públicas com paralelepípedos
Diretrizes do programa:Desenvolver projetos de reurbanização através da modernização e embelezamento de equipamentos públicos mediante a reorganização do espaço urbano estabelecendo condições de uso e limites deacordo com a infraestrutura e equipamentos disponíveisNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das vias pavimentadas60,00090,000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 119/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0120

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 5.000,005.000,003.3.93.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 0,00 5.000,005.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 55.125,0055.125,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDEAplicacoes Diretas 49.612,50 49.612,500,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0039 - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos NaturaisAplicacoes Diretas 0,00 1.169.800,001.169.800,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Infra-Estrutura UrbanaPrograma: DESENVOLVIMENTO URBANOObjetivo do programa:Proporcionar infraestrutura adequada objetivando oferecer à população melhores condições de vida através da construção de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos, drenagem pluvial, execução desinalização de trânsito, revitalização de praças e locais públicos.Justificativa do programa:O desenvolvimento do Município provocou o crescimento populacional e a expansão dos loteamentos situados nos limites da área urbana com uma infraestrutura mínima no que tange a saneamento básico,pavimentação de vias públicas, passeios, praças e outros equipamentos urbanos.
15451

II - Descrição das AçõesPavimentação asfáltica de vias públicasIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.022 1 P Pavimentação (M2) 15000,000 2.859.537,50Pavimentação asfáltica de vias públicas
Diretrizes do programa:Desenvolver projetos de reurbanização através da modernização e embelezamento de equipamentos públicos mediante a reorganização do espaço urbano estabelecendo condições de uso e limites deacordo com a infraestrutura e equipamentos disponíveisNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das vias pavimentadas60,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 120/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0083 - Operações de Credito Internas - Outros ProgramasAplicacoes Diretas 1.575.000,00 1.575.000,000,00Total: 1.234.925,00 1.624.612,50 2.859.537,50
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0120

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 70.000,0070.000,00Total: 70.000,00 0,00 70.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Infra-Estrutura UrbanaPrograma: DESENVOLVIMENTO URBANOObjetivo do programa:Proporcionar infraestrutura adequada objetivando oferecer à população melhores condições de vida através da construção de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos, drenagem pluvial, execução desinalização de trânsito, revitalização de praças e locais públicos.Justificativa do programa:O desenvolvimento do Município provocou o crescimento populacional e a expansão dos loteamentos situados nos limites da área urbana com uma infraestrutura mínima no que tange a saneamento básico,pavimentação de vias públicas, passeios, praças e outros equipamentos urbanos.
15451

II - Descrição das AçõesIndenização de terrenos para abertura de vias públicasIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.076 1 A Terrenos (M2) 250,000 70.000,00Indenização de terrenos para abertura de vias públicas
Diretrizes do programa:Desenvolver projetos de reurbanização através da modernização e embelezamento de equipamentos públicos mediante a reorganização do espaço urbano estabelecendo condições de uso e limites deacordo com a infraestrutura e equipamentos disponíveisNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das vias pavimentadas60,00090,000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 122/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0120

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 80.000,0080.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 100.000,00100.000,00Total: 180.000,00 0,00 180.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Infra-Estrutura UrbanaPrograma: DESENVOLVIMENTO URBANOObjetivo do programa:Proporcionar infraestrutura adequada objetivando oferecer à população melhores condições de vida através da construção de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos, drenagem pluvial, execução desinalização de trânsito, revitalização de praças e locais públicos.Justificativa do programa:O desenvolvimento do Município provocou o crescimento populacional e a expansão dos loteamentos situados nos limites da área urbana com uma infraestrutura mínima no que tange a saneamento básico,pavimentação de vias públicas, passeios, praças e outros equipamentos urbanos.
15451

II - Descrição das AçõesApoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos PrecáriosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.021 1 P Familias atendidas (UN) 162,000 180.000,00Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade deAssentamentos Precários
Diretrizes do programa:Desenvolver projetos de reurbanização através da modernização e embelezamento de equipamentos públicos mediante a reorganização do espaço urbano estabelecendo condições de uso e limites deacordo com a infraestrutura e equipamentos disponíveisNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das vias pavimentadas60,00090,000
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0120

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 2.654.520,002.654.520,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 1.407.000,001.407.000,003.3.93.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 0,00 50.000,0050.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 58.000,0058.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Serviços UrbanosPrograma: DESENVOLVIMENTO URBANOObjetivo do programa:Proporcionar infraestrutura adequada objetivando oferecer à população melhores condições de vida através da construção de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos, drenagem pluvial, execução desinalização de trânsito, revitalização de praças e locais públicos.Justificativa do programa:O desenvolvimento do Município provocou o crescimento populacional e a expansão dos loteamentos situados nos limites da área urbana com uma infraestrutura mínima no que tange a saneamento básico,pavimentação de vias públicas, passeios, praças e outros equipamentos urbanos.
15452

II - Descrição das AçõesManutenção dos serviços urbanosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.075 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 4.290.520,00Manutenção dos serviços urbanos
Diretrizes do programa:Desenvolver projetos de reurbanização através da modernização e embelezamento de equipamentos públicos mediante a reorganização do espaço urbano estabelecendo condições de uso e limites deacordo com a infraestrutura e equipamentos disponíveisNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das vias pavimentadas60,00090,000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 124/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0039 - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos NaturaisAplicacoes Diretas 0,00 121.000,00121.000,00Total: 4.290.520,00 0,00 4.290.520,00



Estado de Santa Catarina
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0125

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 200.000,00200.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 50.000,0050.000,00Total: 250.000,00 0,00 250.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Serviços UrbanosPrograma: TRÂNSITO SEGUROObjetivo do programa:Conservar e ampliar a sinalização das vias públicas e a infraestrutura dos abrigos de passageirosJustificativa do programa:As vias públicas municipais possuem um intenso tráfego de veículos necessitando conservação permanente da sinalização; o sistema de transporte coletivo também exige conservação constante eampliação dos abrigos de passageiros.
15452

II - Descrição das AçõesSinalização de vias públicasIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.077 1 A Sinalização ruas (M) 40000,000 250.000,00Sinalização de vias públicas
Diretrizes do programa:Dar maior segurança aos motoristas e pedestres usuários do sistema viário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: número de abrigos construídos40,00060,000
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0125

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 16.000,0016.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 35.000,0035.000,00Total: 51.000,00 0,00 51.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Serviços UrbanosPrograma: TRÂNSITO SEGUROObjetivo do programa:Conservar e ampliar a sinalização das vias públicas e a infraestrutura dos abrigos de passageirosJustificativa do programa:As vias públicas municipais possuem um intenso tráfego de veículos necessitando conservação permanente da sinalização; o sistema de transporte coletivo também exige conservação constante eampliação dos abrigos de passageiros.
15452

II - Descrição das AçõesConstrução e Manutenção de abrigos para passageirosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.027 1 P Abrigos (UN) 7,000 51.000,00Construção e Manutenção de abrigos para passageiros
Diretrizes do programa:Dar maior segurança aos motoristas e pedestres usuários do sistema viário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: número de abrigos construídos40,00060,000
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0130

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 200.000,00200.000,00Total: 200.000,00 0,00 200.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Serviços UrbanosPrograma: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICAObjetivo do programa:Manter os serviços de coleta e destino final do lixo dentro dos preceitos legais e sanitários, iluminação de ruas e espaços urbanos, manutenção e ampliação de cemitérios municipais.Justificativa do programa:O Município mantém os serviços de iluminação pública, serviços de limpeza pública e coleta de entulhos através de seus servidores diretos e de forma terceirizada a coleta e destino final do lixo e limpezadas vias urbanas. Possui dois cemitérios municipais necessitando de conservação e ampliação e uma capela mortuária.
15452

II - Descrição das AçõesAquisição de terreno e construção de cemitério municipal.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.028 1 P Terrenos (M2) 100,000 200.000,00Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.
Diretrizes do programa:Manter os serviços de limpeza pública, coleta e destinação final do lixo, otimizar o sistema de iluminação pública e ampliação do cemitério central.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de coleta executado90,000100,000
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0130

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0017 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIPAplicacoes Diretas 1.374.125,00 1.374.125,000,003.3.93.00.00.00.00.00 00.01.0017 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIPAplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 100.000,00 100.000,000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0017 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIPAplicacoes Diretas 131.375,00 131.375,000,00Total: 0,00 1.605.500,00 1.605.500,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Serviços UrbanosPrograma: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICAObjetivo do programa:Manter os serviços de coleta e destino final do lixo dentro dos preceitos legais e sanitários, iluminação de ruas e espaços urbanos, manutenção e ampliação de cemitérios municipais.Justificativa do programa:O Município mantém os serviços de iluminação pública, serviços de limpeza pública e coleta de entulhos através de seus servidores diretos e de forma terceirizada a coleta e destino final do lixo e limpezadas vias urbanas. Possui dois cemitérios municipais necessitando de conservação e ampliação e uma capela mortuária.
15452

II - Descrição das AçõesManutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.081 1 A Sistemas (UN) 1,000 1.605.500,00Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.
Diretrizes do programa:Manter os serviços de limpeza pública, coleta e destinação final do lixo, otimizar o sistema de iluminação pública e ampliação do cemitério central.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de coleta executado90,000100,000
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0130

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 35.000,0035.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 20.000,0020.000,00Total: 55.000,00 0,00 55.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Serviços UrbanosPrograma: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICAObjetivo do programa:Manter os serviços de coleta e destino final do lixo dentro dos preceitos legais e sanitários, iluminação de ruas e espaços urbanos, manutenção e ampliação de cemitérios municipais.Justificativa do programa:O Município mantém os serviços de iluminação pública, serviços de limpeza pública e coleta de entulhos através de seus servidores diretos e de forma terceirizada a coleta e destino final do lixo e limpezadas vias urbanas. Possui dois cemitérios municipais necessitando de conservação e ampliação e uma capela mortuária.
15452

II - Descrição das AçõesManutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.080 1 A Cemitérios/ capela (UN) 3,000 55.000,00Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.
Diretrizes do programa:Manter os serviços de limpeza pública, coleta e destinação final do lixo, otimizar o sistema de iluminação pública e ampliação do cemitério central.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de coleta executado90,000100,000
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0130

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 90.000,0090.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 5.000,005.000,00Total: 95.000,00 0,00 95.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Serviços UrbanosPrograma: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICAObjetivo do programa:Manter os serviços de coleta e destino final do lixo dentro dos preceitos legais e sanitários, iluminação de ruas e espaços urbanos, manutenção e ampliação de cemitérios municipais.Justificativa do programa:O Município mantém os serviços de iluminação pública, serviços de limpeza pública e coleta de entulhos através de seus servidores diretos e de forma terceirizada a coleta e destino final do lixo e limpezadas vias urbanas. Possui dois cemitérios municipais necessitando de conservação e ampliação e uma capela mortuária.
15452

II - Descrição das AçõesAquisição de lixeiras para separação de lixo orgânicoIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.079 1 A Lixeiras (UN) 60,000 95.000,00Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico
Diretrizes do programa:Manter os serviços de limpeza pública, coleta e destinação final do lixo, otimizar o sistema de iluminação pública e ampliação do cemitério central.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de coleta executado90,000100,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 360.000,00360.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 400.000,00400.000,00Total: 760.000,00 0,00 760.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Serviços UrbanosPrograma: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICAObjetivo do programa:Manter os serviços de coleta e destino final do lixo dentro dos preceitos legais e sanitários, iluminação de ruas e espaços urbanos, manutenção e ampliação de cemitérios municipais.Justificativa do programa:O Município mantém os serviços de iluminação pública, serviços de limpeza pública e coleta de entulhos através de seus servidores diretos e de forma terceirizada a coleta e destino final do lixo e limpezadas vias urbanas. Possui dois cemitérios municipais necessitando de conservação e ampliação e uma capela mortuária.
15452

II - Descrição das AçõesManutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.078 1 A Coleta de Lixo (MES) 12,000 760.000,00Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.
Diretrizes do programa:Manter os serviços de limpeza pública, coleta e destinação final do lixo, otimizar o sistema de iluminação pública e ampliação do cemitério central.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de coleta executado90,000100,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 52.500,0052.500,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 57.750,0057.750,00Total: 110.250,00 0,00 110.250,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Transportes Coletivos UrbanosPrograma: TRANSPORTES URBANOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOSObjetivo do programa:Manter o sistema de transporte coletivo urbano com ampliação e renovação da frota, aumento de linhas e prolongamento de itinerários, estender o atendimento à população rural e construir um novo terminalde passageiros para melhor atender a população usuária.Justificativa do programa:O Município dispõe de um terminal rodoviário de passageiros para atender aos usuários do transporte intermunicipal e um terminal urbano que atende aos usuários do transporte coletivo urbano, instaladosna área central. O sistema de transporte coletivo urbano é executado de forma direta pelo Município com 05 veículos, atendendo, em média, 37.500 usuários/mês.
15453

II - Descrição das AçõesAmpliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageirosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.030 1 P Terminal Rodoviário (UN) 1,000 110.250,00Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário depassageiros
Diretrizes do programa:Manter e melhorar o sistema de transporte coletivo para melhor atender a população usuária.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de usuários atendidos75,00095,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 551.000,00551.000,00Total: 551.000,00 0,00 551.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Transportes Coletivos UrbanosPrograma: TRANSPORTES URBANOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOSObjetivo do programa:Manter o sistema de transporte coletivo urbano com ampliação e renovação da frota, aumento de linhas e prolongamento de itinerários, estender o atendimento à população rural e construir um novo terminalde passageiros para melhor atender a população usuária.Justificativa do programa:O Município dispõe de um terminal rodoviário de passageiros para atender aos usuários do transporte intermunicipal e um terminal urbano que atende aos usuários do transporte coletivo urbano, instaladosna área central. O sistema de transporte coletivo urbano é executado de forma direta pelo Município com 05 veículos, atendendo, em média, 37.500 usuários/mês.
15453

II - Descrição das AçõesAquisição de veículos para o transporte coletivoIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.029 1 P Veiculos (UN) 1,000 551.000,00Aquisição de veículos para o transporte coletivo
Diretrizes do programa:Manter e melhorar o sistema de transporte coletivo para melhor atender a população usuária.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de usuários atendidos75,00095,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 617.400,00617.400,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 485.100,00485.100,00Total: 1.102.500,00 0,00 1.102.500,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: UrbanismoSubfunção: Transportes Coletivos UrbanosPrograma: TRANSPORTES URBANOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOSObjetivo do programa:Manter o sistema de transporte coletivo urbano com ampliação e renovação da frota, aumento de linhas e prolongamento de itinerários, estender o atendimento à população rural e construir um novo terminalde passageiros para melhor atender a população usuária.Justificativa do programa:O Município dispõe de um terminal rodoviário de passageiros para atender aos usuários do transporte intermunicipal e um terminal urbano que atende aos usuários do transporte coletivo urbano, instaladosna área central. O sistema de transporte coletivo urbano é executado de forma direta pelo Município com 05 veículos, atendendo, em média, 37.500 usuários/mês.
15453

II - Descrição das AçõesManutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.082 1 A Usuarios (UN) 500000,000 1.102.500,00Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo dePassageiros.
Diretrizes do programa:Manter e melhorar o sistema de transporte coletivo para melhor atender a população usuária.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de usuários atendidos75,00095,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 580.000,00580.000,00Total: 580.000,00 0,00 580.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: TransporteSubfunção: Transporte RodoviárioPrograma: ESTRADAS VICINAISObjetivo do programa:Dar continuidade ao programa de britagem, ensaibramento e melhoramento das estradas vicinais e à conservação de pontes e bueiros com a aquisição de novos equipamentos rodoviários.Justificativa do programa:O sistema viário municipal encontra-se em estado regular de conservação, com estrutura básica de macadame e britagem, bueiros e pontes, porém, apresenta necessidade constante de melhorias tendo emvista o grande fluxo de veículos pesados que trafega no transporte e escoamento da produção. O parque rodoviário municipal conta com 01 escavadeira hidráulica, 02 retroescavadeiras, 02 motoniveladoras,02 rolo compactador e 10 caminhões, 01 trator de esteiras, 01 máquina de pintura viária, cuja frota tem alto custo de manutenção e necessita de renovação.
26782

II - Descrição das AçõesAquisição de trator de esteirasIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.037 1 P Trator (UN) 1,000 580.000,00Aquisição de trator de esteiras
Diretrizes do programa:Proporcionar acesso seguro no transporte da produção agrícola às indústrias e aos centros comerciais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das vias e pontes conservadas e executadas no perímetro rural do município95,000100,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 530.000,00530.000,00Total: 530.000,00 0,00 530.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: TransporteSubfunção: Transporte RodoviárioPrograma: ESTRADAS VICINAISObjetivo do programa:Dar continuidade ao programa de britagem, ensaibramento e melhoramento das estradas vicinais e à conservação de pontes e bueiros com a aquisição de novos equipamentos rodoviários.Justificativa do programa:O sistema viário municipal encontra-se em estado regular de conservação, com estrutura básica de macadame e britagem, bueiros e pontes, porém, apresenta necessidade constante de melhorias tendo emvista o grande fluxo de veículos pesados que trafega no transporte e escoamento da produção. O parque rodoviário municipal conta com 01 escavadeira hidráulica, 02 retroescavadeiras, 02 motoniveladoras,02 rolo compactador e 10 caminhões, 01 trator de esteiras, 01 máquina de pintura viária, cuja frota tem alto custo de manutenção e necessita de renovação.
26782

II - Descrição das AçõesAquisição de escavadeira hidráulicaIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.036 1 P Escadarias (UN) 1,000 530.000,00Aquisição de escavadeira hidráulica
Diretrizes do programa:Proporcionar acesso seguro no transporte da produção agrícola às indústrias e aos centros comerciais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das vias e pontes conservadas e executadas no perímetro rural do município95,000100,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 263.000,00263.000,00Total: 263.000,00 0,00 263.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: TransporteSubfunção: Transporte RodoviárioPrograma: ESTRADAS VICINAISObjetivo do programa:Dar continuidade ao programa de britagem, ensaibramento e melhoramento das estradas vicinais e à conservação de pontes e bueiros com a aquisição de novos equipamentos rodoviários.Justificativa do programa:O sistema viário municipal encontra-se em estado regular de conservação, com estrutura básica de macadame e britagem, bueiros e pontes, porém, apresenta necessidade constante de melhorias tendo emvista o grande fluxo de veículos pesados que trafega no transporte e escoamento da produção. O parque rodoviário municipal conta com 01 escavadeira hidráulica, 02 retroescavadeiras, 02 motoniveladoras,02 rolo compactador e 10 caminhões, 01 trator de esteiras, 01 máquina de pintura viária, cuja frota tem alto custo de manutenção e necessita de renovação.
26782

II - Descrição das AçõesAquisição de retro escavadeiraIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.035 1 P Retroescavadeira (UN) 1,000 263.000,00Aquisição de retro escavadeira
Diretrizes do programa:Proporcionar acesso seguro no transporte da produção agrícola às indústrias e aos centros comerciais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das vias e pontes conservadas e executadas no perímetro rural do município95,000100,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 263.000,00263.000,00Total: 263.000,00 0,00 263.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: TransporteSubfunção: Transporte RodoviárioPrograma: ESTRADAS VICINAISObjetivo do programa:Dar continuidade ao programa de britagem, ensaibramento e melhoramento das estradas vicinais e à conservação de pontes e bueiros com a aquisição de novos equipamentos rodoviários.Justificativa do programa:O sistema viário municipal encontra-se em estado regular de conservação, com estrutura básica de macadame e britagem, bueiros e pontes, porém, apresenta necessidade constante de melhorias tendo emvista o grande fluxo de veículos pesados que trafega no transporte e escoamento da produção. O parque rodoviário municipal conta com 01 escavadeira hidráulica, 02 retroescavadeiras, 02 motoniveladoras,02 rolo compactador e 10 caminhões, 01 trator de esteiras, 01 máquina de pintura viária, cuja frota tem alto custo de manutenção e necessita de renovação.
26782

II - Descrição das AçõesAquisição de caminhõesIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.034 1 P Caminhão (UN) 1,000 263.000,00Aquisição de caminhões
Diretrizes do programa:Proporcionar acesso seguro no transporte da produção agrícola às indústrias e aos centros comerciais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das vias e pontes conservadas e executadas no perímetro rural do município95,000100,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 52.000,0052.000,00Total: 52.000,00 0,00 52.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: TransporteSubfunção: Transporte RodoviárioPrograma: ESTRADAS VICINAISObjetivo do programa:Dar continuidade ao programa de britagem, ensaibramento e melhoramento das estradas vicinais e à conservação de pontes e bueiros com a aquisição de novos equipamentos rodoviários.Justificativa do programa:O sistema viário municipal encontra-se em estado regular de conservação, com estrutura básica de macadame e britagem, bueiros e pontes, porém, apresenta necessidade constante de melhorias tendo emvista o grande fluxo de veículos pesados que trafega no transporte e escoamento da produção. O parque rodoviário municipal conta com 01 escavadeira hidráulica, 02 retroescavadeiras, 02 motoniveladoras,02 rolo compactador e 10 caminhões, 01 trator de esteiras, 01 máquina de pintura viária, cuja frota tem alto custo de manutenção e necessita de renovação.
26782

II - Descrição das AçõesAquisição de veículosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.033 1 P Veiculos (UN) 1,000 52.000,00Aquisição de veículos
Diretrizes do programa:Proporcionar acesso seguro no transporte da produção agrícola às indústrias e aos centros comerciais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das vias e pontes conservadas e executadas no perímetro rural do município95,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 140/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0145

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 10.000,0010.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 140.000,00140.000,00Total: 150.000,00 0,00 150.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: TransporteSubfunção: Transporte RodoviárioPrograma: ESTRADAS VICINAISObjetivo do programa:Dar continuidade ao programa de britagem, ensaibramento e melhoramento das estradas vicinais e à conservação de pontes e bueiros com a aquisição de novos equipamentos rodoviários.Justificativa do programa:O sistema viário municipal encontra-se em estado regular de conservação, com estrutura básica de macadame e britagem, bueiros e pontes, porém, apresenta necessidade constante de melhorias tendo emvista o grande fluxo de veículos pesados que trafega no transporte e escoamento da produção. O parque rodoviário municipal conta com 01 escavadeira hidráulica, 02 retroescavadeiras, 02 motoniveladoras,02 rolo compactador e 10 caminhões, 01 trator de esteiras, 01 máquina de pintura viária, cuja frota tem alto custo de manutenção e necessita de renovação.
26782

II - Descrição das AçõesConstrução de pontesIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.032 1 P Pontes (UN) 1,000 150.000,00Construção de pontes
Diretrizes do programa:Proporcionar acesso seguro no transporte da produção agrícola às indústrias e aos centros comerciais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das vias e pontes conservadas e executadas no perímetro rural do município95,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 141/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0145

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 30.000,0030.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 100.000,00100.000,00Total: 130.000,00 0,00 130.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: TransporteSubfunção: Transporte RodoviárioPrograma: ESTRADAS VICINAISObjetivo do programa:Dar continuidade ao programa de britagem, ensaibramento e melhoramento das estradas vicinais e à conservação de pontes e bueiros com a aquisição de novos equipamentos rodoviários.Justificativa do programa:O sistema viário municipal encontra-se em estado regular de conservação, com estrutura básica de macadame e britagem, bueiros e pontes, porém, apresenta necessidade constante de melhorias tendo emvista o grande fluxo de veículos pesados que trafega no transporte e escoamento da produção. O parque rodoviário municipal conta com 01 escavadeira hidráulica, 02 retroescavadeiras, 02 motoniveladoras,02 rolo compactador e 10 caminhões, 01 trator de esteiras, 01 máquina de pintura viária, cuja frota tem alto custo de manutenção e necessita de renovação.
26782

II - Descrição das AçõesPavimentação de estradas vicinaisIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.031 1 P Pavimentação (M2) 6000,000 130.000,00Pavimentação de estradas vicinais
Diretrizes do programa:Proporcionar acesso seguro no transporte da produção agrícola às indústrias e aos centros comerciais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das vias e pontes conservadas e executadas no perímetro rural do município95,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 142/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0145

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 200.000,00200.000,00Total: 200.000,00 0,00 200.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: TransporteSubfunção: Transporte RodoviárioPrograma: ESTRADAS VICINAISObjetivo do programa:Dar continuidade ao programa de britagem, ensaibramento e melhoramento das estradas vicinais e à conservação de pontes e bueiros com a aquisição de novos equipamentos rodoviários.Justificativa do programa:O sistema viário municipal encontra-se em estado regular de conservação, com estrutura básica de macadame e britagem, bueiros e pontes, porém, apresenta necessidade constante de melhorias tendo emvista o grande fluxo de veículos pesados que trafega no transporte e escoamento da produção. O parque rodoviário municipal conta com 01 escavadeira hidráulica, 02 retroescavadeiras, 02 motoniveladoras,02 rolo compactador e 10 caminhões, 01 trator de esteiras, 01 máquina de pintura viária, cuja frota tem alto custo de manutenção e necessita de renovação.
26782

II - Descrição das AçõesLocação de equipamentos rodoviáriosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.085 1 A Equipamentos (UN) 4,000 200.000,00Locação de equipamentos rodoviários
Diretrizes do programa:Proporcionar acesso seguro no transporte da produção agrícola às indústrias e aos centros comerciais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das vias e pontes conservadas e executadas no perímetro rural do município95,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 143/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0145

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 1.464.000,001.464.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 25.000,0025.000,00Total: 1.489.000,00 0,00 1.489.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.00SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06.01Unidade:Função: TransporteSubfunção: Transporte RodoviárioPrograma: ESTRADAS VICINAISObjetivo do programa:Dar continuidade ao programa de britagem, ensaibramento e melhoramento das estradas vicinais e à conservação de pontes e bueiros com a aquisição de novos equipamentos rodoviários.Justificativa do programa:O sistema viário municipal encontra-se em estado regular de conservação, com estrutura básica de macadame e britagem, bueiros e pontes, porém, apresenta necessidade constante de melhorias tendo emvista o grande fluxo de veículos pesados que trafega no transporte e escoamento da produção. O parque rodoviário municipal conta com 01 escavadeira hidráulica, 02 retroescavadeiras, 02 motoniveladoras,02 rolo compactador e 10 caminhões, 01 trator de esteiras, 01 máquina de pintura viária, cuja frota tem alto custo de manutenção e necessita de renovação.
26782

II - Descrição das AçõesManutenção das estradas vicinaisIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.083 1 A Estradas (KM) 300,000 1.489.000,00Manutenção das estradas vicinais
Diretrizes do programa:Proporcionar acesso seguro no transporte da produção agrícola às indústrias e aos centros comerciais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual das vias e pontes conservadas e executadas no perímetro rural do município95,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 144/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0150

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 77.000,0077.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 15.000,0015.000,00Total: 92.000,00 0,00 92.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 07.00SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 07.01Unidade:Função: AdministraçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: VIDA E SAÚDEObjetivo do programa:Manter e melhorar as ações de saúde pública; manter as instalações das unidades sanitárias; manter os veículos para transporte de pacientes com renovação constante da frota e outras ações pertinentes.Justificativa do programa:O Município possui 09 unidades sanitárias responsáveis pelo atendimento de atenção básica da saúde pública, cujos recursos são movimentados através do Fundo Municipal de Saúde (FMS).
4122

II - Descrição das AçõesManutenção da secretaria municipal da saúdeIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.086 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 92.000,00Manutenção da secretaria municipal da saúde
Diretrizes do programa:Atender a População com observância às diretrizes  do Sistema Único de Saúde (SUS) buscando a universalidade de acessp aos serviços de saúde, à integralidade de assistencia, à igualdade deassistência e à equidadeNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: % de atendimentos da população que busca as unidades sanitárias municipais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 145/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 5.000,005.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 23.000,0023.000,00Total: 28.000,00 0,00 28.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 07.00SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 07.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico RuralPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17511

II - Descrição das AçõesImplantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.040 1 P Sistemas (M) 250,000 28.000,00Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 146/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 17.000,0017.000,00Total: 17.000,00 0,00 17.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 07.00SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 07.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico RuralPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17511

II - Descrição das AçõesManutenção do saneamento básico residencial.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.089 1 A Residências atendidadas (UN) 50,000 17.000,00Manutenção do saneamento básico residencial.
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 147/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 22.000,0022.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 4.000,004.000,00Total: 26.000,00 0,00 26.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 07.00SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 07.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico RuralPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17511

II - Descrição das AçõesAquisição e/ou construção de reservatórios de água.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.039 1 P Reservatório (M3) 20,000 26.000,00Aquisição e/ou construção de reservatórios de água.
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 148/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 23.000,0023.000,00Total: 23.000,00 0,00 23.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 07.00SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 07.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico RuralPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17511

II - Descrição das AçõesInstalação de redes de distribuição de água.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.088 1 A Redes (M) 375,000 23.000,00Instalação de redes de distribuição de água.
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 149/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 110.000,00110.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 40.000,0040.000,00Total: 150.000,00 0,00 150.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 07.00SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 07.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico RuralPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17511

II - Descrição das AçõesPerfuração e instalação de poços artesianos.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.087 1 A Poços (UN) 1,000 150.000,00Perfuração e instalação de poços artesianos.
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 150/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 5.000,005.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 50.000,0050.000,00Total: 55.000,00 0,00 55.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 07.00SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 07.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico UrbanoPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17512

II - Descrição das AçõesConstrução e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.041 1 P Edificação (M3) 600,000 55.000,00Construção e Adequação do Laboratório Regional doCISAM Meio Oeste.
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 151/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0150

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeAplicacoes Diretas 0,00 99.750,0099.750,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeAplicacoes Diretas 0,00 5.250,005.250,00Total: 105.000,00 0,00 105.000,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 08.00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.01Unidade:Função: SaúdeSubfunção: Atenção BásicaPrograma: VIDA E SAÚDEObjetivo do programa:Manter e melhorar as ações de saúde pública; manter as instalações das unidades sanitárias; manter os veículos para transporte de pacientes com renovação constante da frota e outras ações pertinentes.Justificativa do programa:O Município possui 09 unidades sanitárias responsáveis pelo atendimento de atenção básica da saúde pública, cujos recursos são movimentados através do Fundo Municipal de Saúde (FMS).
10301

II - Descrição das AçõesManutenção das unidades básicas de saúde UBS BairrosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.106 1 A UBS Unidade Básica de Saúde (UN) 4,000 105.000,00Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros
Diretrizes do programa:Atender a População com observância às diretrizes  do Sistema Único de Saúde (SUS) buscando a universalidade de acessp aos serviços de saúde, à integralidade de assistencia, à igualdade deassistência e à equidadeNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: % de atendimentos da população que busca as unidades sanitárias municipais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 152/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0150

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeAplicacoes Diretas 0,00 219.975,00219.975,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0088 - Alienações de Bens destinados a Programas de SaúdeAplicacoes Diretas 551,25 551,250,00Total: 219.975,00 551,25 220.526,25

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 08.00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.01Unidade:Função: SaúdeSubfunção: Atenção BásicaPrograma: VIDA E SAÚDEObjetivo do programa:Manter e melhorar as ações de saúde pública; manter as instalações das unidades sanitárias; manter os veículos para transporte de pacientes com renovação constante da frota e outras ações pertinentes.Justificativa do programa:O Município possui 09 unidades sanitárias responsáveis pelo atendimento de atenção básica da saúde pública, cujos recursos são movimentados através do Fundo Municipal de Saúde (FMS).
10301

II - Descrição das AçõesAquisição de veículosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.052 1 P Veiculos (UN) 1,000 220.526,25Aquisição de veículos
Diretrizes do programa:Atender a População com observância às diretrizes  do Sistema Único de Saúde (SUS) buscando a universalidade de acessp aos serviços de saúde, à integralidade de assistencia, à igualdade deassistência e à equidadeNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: % de atendimentos da população que busca as unidades sanitárias municipais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 153/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0150

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeAplicacoes Diretas 0,00 200.000,00200.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0088 - Alienações de Bens destinados a Programas de SaúdeAplicacoes Diretas 551,25 551,250,00Total: 200.000,00 551,25 200.551,25

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 08.00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.01Unidade:Função: SaúdeSubfunção: Atenção BásicaPrograma: VIDA E SAÚDEObjetivo do programa:Manter e melhorar as ações de saúde pública; manter as instalações das unidades sanitárias; manter os veículos para transporte de pacientes com renovação constante da frota e outras ações pertinentes.Justificativa do programa:O Município possui 09 unidades sanitárias responsáveis pelo atendimento de atenção básica da saúde pública, cujos recursos são movimentados através do Fundo Municipal de Saúde (FMS).
10301

II - Descrição das AçõesAquisição de ambulânciaIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.051 1 P Ambulância (UN) 1,000 200.551,25Aquisição de ambulância
Diretrizes do programa:Atender a População com observância às diretrizes  do Sistema Único de Saúde (SUS) buscando a universalidade de acessp aos serviços de saúde, à integralidade de assistencia, à igualdade deassistência e à equidadeNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: % de atendimentos da população que busca as unidades sanitárias municipais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 154/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0150

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeAplicacoes Diretas 0,00 11.025,0011.025,00Total: 11.025,00 0,00 11.025,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 08.00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.01Unidade:Função: SaúdeSubfunção: Atenção BásicaPrograma: VIDA E SAÚDEObjetivo do programa:Manter e melhorar as ações de saúde pública; manter as instalações das unidades sanitárias; manter os veículos para transporte de pacientes com renovação constante da frota e outras ações pertinentes.Justificativa do programa:O Município possui 09 unidades sanitárias responsáveis pelo atendimento de atenção básica da saúde pública, cujos recursos são movimentados através do Fundo Municipal de Saúde (FMS).
10301

II - Descrição das AçõesConstrução, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de SaúdeIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.050 1 P Edificação (M2) 25,000 11.025,00Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades deSaúde
Diretrizes do programa:Atender a População com observância às diretrizes  do Sistema Único de Saúde (SUS) buscando a universalidade de acessp aos serviços de saúde, à integralidade de assistencia, à igualdade deassistência e à equidadeNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: % de atendimentos da população que busca as unidades sanitárias municipais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 155/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0150

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeAplicacoes Diretas 0,00 33.075,0033.075,00Total: 33.075,00 0,00 33.075,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 08.00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.01Unidade:Função: SaúdeSubfunção: Atenção BásicaPrograma: VIDA E SAÚDEObjetivo do programa:Manter e melhorar as ações de saúde pública; manter as instalações das unidades sanitárias; manter os veículos para transporte de pacientes com renovação constante da frota e outras ações pertinentes.Justificativa do programa:O Município possui 09 unidades sanitárias responsáveis pelo atendimento de atenção básica da saúde pública, cujos recursos são movimentados através do Fundo Municipal de Saúde (FMS).
10301

II - Descrição das AçõesPrevenção as DST e combate a AIDS.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.103 1 A Atendimentos (UN) 1950,000 33.075,00Prevenção as DST e combate a AIDS.
Diretrizes do programa:Atender a População com observância às diretrizes  do Sistema Único de Saúde (SUS) buscando a universalidade de acessp aos serviços de saúde, à integralidade de assistencia, à igualdade deassistência e à equidadeNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: % de atendimentos da população que busca as unidades sanitárias municipais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 156/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0150

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeAplicacoes Diretas 0,00 165.375,00165.375,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeAplicacoes Diretas 0,00 8.268,758.268,75Total: 173.643,75 0,00 173.643,75

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 08.00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.01Unidade:Função: SaúdeSubfunção: Atenção BásicaPrograma: VIDA E SAÚDEObjetivo do programa:Manter e melhorar as ações de saúde pública; manter as instalações das unidades sanitárias; manter os veículos para transporte de pacientes com renovação constante da frota e outras ações pertinentes.Justificativa do programa:O Município possui 09 unidades sanitárias responsáveis pelo atendimento de atenção básica da saúde pública, cujos recursos são movimentados através do Fundo Municipal de Saúde (FMS).
10301

II - Descrição das AçõesManutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.102 1 A Atendimentos (UN) 1700,000 173.643,75Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúdebucal.
Diretrizes do programa:Atender a População com observância às diretrizes  do Sistema Único de Saúde (SUS) buscando a universalidade de acessp aos serviços de saúde, à integralidade de assistencia, à igualdade deassistência e à equidadeNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: % de atendimentos da população que busca as unidades sanitárias municipais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 157/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0150

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e HospitalarAplicacoes Diretas 400.000,00 400.000,000,00Total: 0,00 400.000,00 400.000,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 08.00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.01Unidade:Função: SaúdeSubfunção: Atenção BásicaPrograma: VIDA E SAÚDEObjetivo do programa:Manter e melhorar as ações de saúde pública; manter as instalações das unidades sanitárias; manter os veículos para transporte de pacientes com renovação constante da frota e outras ações pertinentes.Justificativa do programa:O Município possui 09 unidades sanitárias responsáveis pelo atendimento de atenção básica da saúde pública, cujos recursos são movimentados através do Fundo Municipal de Saúde (FMS).
10301

II - Descrição das AçõesAssistência à saúde mentalIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.101 1 A Atendimentos (UN) 2200,000 400.000,00Assistência à saúde mental
Diretrizes do programa:Atender a População com observância às diretrizes  do Sistema Único de Saúde (SUS) buscando a universalidade de acessp aos serviços de saúde, à integralidade de assistencia, à igualdade deassistência e à equidadeNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: % de atendimentos da população que busca as unidades sanitárias municipais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 158/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0150

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.71.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeTransf. a Consórcios Públicos 0,00 22.500,0022.500,003.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeAplicacoes Diretas 0,00 4.290.755,004.290.755,003.3.41.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeTransferências a Municípios - Fundo a Fundo 0,00 38.587,5038.587,503.3.71.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeTransferências a Consórcios Públicos 0,00 7.500,007.500,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeAplicacoes Diretas 0,00 5.646.629,755.646.629,753.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0064 - Atenção BásicaAplicacoes Diretas 1.088.646,85 1.088.646,850,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 08.00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.01Unidade:Função: SaúdeSubfunção: Atenção BásicaPrograma: VIDA E SAÚDEObjetivo do programa:Manter e melhorar as ações de saúde pública; manter as instalações das unidades sanitárias; manter os veículos para transporte de pacientes com renovação constante da frota e outras ações pertinentes.Justificativa do programa:O Município possui 09 unidades sanitárias responsáveis pelo atendimento de atenção básica da saúde pública, cujos recursos são movimentados através do Fundo Municipal de Saúde (FMS).
10301

II - Descrição das AçõesManutenção da saúde públicaIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.100 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 11.578.043,73Manutenção da saúde pública
Diretrizes do programa:Atender a População com observância às diretrizes  do Sistema Único de Saúde (SUS) buscando a universalidade de acessp aos serviços de saúde, à integralidade de assistencia, à igualdade deassistência e à equidadeNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: % de atendimentos da população que busca as unidades sanitárias municipais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 159/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e HospitalarAplicacoes Diretas 416.328,81 416.328,810,003.3.93.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeAplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 0,00 20.000,0020.000,004.4.71.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeTransferências a Consórcios Públicos 0,00 2.000,002.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeAplicacoes Diretas 0,00 44.544,5744.544,574.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0088 - Alienações de Bens destinados a Programas de SaúdeAplicacoes Diretas 551,25 551,250,00Total: 10.072.516,82 1.505.526,91 11.578.043,73



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 160/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0155

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeAplicacoes Diretas 0,00 79.760,3679.760,363.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0064 - Atenção BásicaAplicacoes Diretas 733.780,89 733.780,890,00Total: 79.760,36 733.780,89 813.541,25

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 08.00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.01Unidade:Função: SaúdeSubfunção: Atenção BásicaPrograma: ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)Objetivo do programa:Disponibilizar serviços de saúde básica às famílias da área de abrangência do ESF.Justificativa do programa:O programa Estratégia Saúde da Família (ESF) e Agentes Comunitários de Saúde (PACS), de caráter preventivo, conta com 04 equipes implantadas, atendendo a Cidade Alta e o loteamento São Luiz (alémde loteamentos adjacentes). O ESF/PACS atende 3.500 famílias através de visitas domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde e equipe multidisciplinar, atingindo aproximadamente 13.000 pessoas.
10301

II - Descrição das AçõesManutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.113 1 A Equipes Pacs (UN) 4,000 813.541,25Manutenção do Programa de Agentes Comunitários deSaúde (PACS).
Diretrizes do programa:Atingir 100% da população urbana com ações de saúde preventivaNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano:  % de atendimentos da população que busca os serviços de saúde do município70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 161/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0155

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeAplicacoes Diretas 0,00 486.202,50486.202,503.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0064 - Atenção BásicaAplicacoes Diretas 1.234.491,41 1.234.491,410,00Total: 486.202,50 1.234.491,41 1.720.693,91

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 08.00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.01Unidade:Função: SaúdeSubfunção: Atenção BásicaPrograma: ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)Objetivo do programa:Disponibilizar serviços de saúde básica às famílias da área de abrangência do ESF.Justificativa do programa:O programa Estratégia Saúde da Família (ESF) e Agentes Comunitários de Saúde (PACS), de caráter preventivo, conta com 04 equipes implantadas, atendendo a Cidade Alta e o loteamento São Luiz (alémde loteamentos adjacentes). O ESF/PACS atende 3.500 famílias através de visitas domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde e equipe multidisciplinar, atingindo aproximadamente 13.000 pessoas.
10301

II - Descrição das AçõesManutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.112 1 A Equipes ESF (UN) 4,000 1.720.693,91Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).
Diretrizes do programa:Atingir 100% da população urbana com ações de saúde preventivaNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano:  % de atendimentos da população que busca os serviços de saúde do município70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 162/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0150

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeAplicacoes Diretas 0,00 58.275,0058.275,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeAplicacoes Diretas 0,00 18.900,0018.900,00Total: 77.175,00 0,00 77.175,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 08.00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.01Unidade:Função: SaúdeSubfunção: Assistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma: VIDA E SAÚDEObjetivo do programa:Manter e melhorar as ações de saúde pública; manter as instalações das unidades sanitárias; manter os veículos para transporte de pacientes com renovação constante da frota e outras ações pertinentes.Justificativa do programa:O Município possui 09 unidades sanitárias responsáveis pelo atendimento de atenção básica da saúde pública, cujos recursos são movimentados através do Fundo Municipal de Saúde (FMS).
10302

II - Descrição das AçõesManutenção do laboratório da Unidade Central de SaúdeIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.108 1 A Laboratório (UN) 1,000 77.175,00Manutenção do laboratório da Unidade Central de Saúde
Diretrizes do programa:Atender a População com observância às diretrizes  do Sistema Único de Saúde (SUS) buscando a universalidade de acessp aos serviços de saúde, à integralidade de assistencia, à igualdade deassistência e à equidadeNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: % de atendimentos da população que busca as unidades sanitárias municipais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 163/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0150

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeAplicacoes Diretas 0,00 593.861,62593.861,623.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0067 - Assistência Farmacêutica BásicaAplicacoes Diretas 448.000,88 448.000,880,00Total: 593.861,62 448.000,88 1.041.862,50

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 08.00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.01Unidade:Função: SaúdeSubfunção: Suporte Profilático e TerapêuticoPrograma: VIDA E SAÚDEObjetivo do programa:Manter e melhorar as ações de saúde pública; manter as instalações das unidades sanitárias; manter os veículos para transporte de pacientes com renovação constante da frota e outras ações pertinentes.Justificativa do programa:O Município possui 09 unidades sanitárias responsáveis pelo atendimento de atenção básica da saúde pública, cujos recursos são movimentados através do Fundo Municipal de Saúde (FMS).
10303

II - Descrição das AçõesManutenção da Assistência FarmacêuticaIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.109 1 A Farmácia (UN) 1,000 1.041.862,50Manutenção da Assistência Farmacêutica
Diretrizes do programa:Atender a População com observância às diretrizes  do Sistema Único de Saúde (SUS) buscando a universalidade de acessp aos serviços de saúde, à integralidade de assistencia, à igualdade deassistência e à equidadeNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: % de atendimentos da população que busca as unidades sanitárias municipais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 164/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0150

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0066 - Vigilância em SaúdeAplicacoes Diretas 81.585,00 81.585,000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0066 - Vigilância em SaúdeAplicacoes Diretas 11.025,00 11.025,000,00Total: 0,00 92.610,00 92.610,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 08.00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.01Unidade:Função: SaúdeSubfunção: Vigilância SanitáriaPrograma: VIDA E SAÚDEObjetivo do programa:Manter e melhorar as ações de saúde pública; manter as instalações das unidades sanitárias; manter os veículos para transporte de pacientes com renovação constante da frota e outras ações pertinentes.Justificativa do programa:O Município possui 09 unidades sanitárias responsáveis pelo atendimento de atenção básica da saúde pública, cujos recursos são movimentados através do Fundo Municipal de Saúde (FMS).
10304

II - Descrição das AçõesManutenção da vigilância sanitáriaIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.110 1 A Atendimentos (UN) 6500,000 92.610,00Manutenção da vigilância sanitária
Diretrizes do programa:Atender a População com observância às diretrizes  do Sistema Único de Saúde (SUS) buscando a universalidade de acessp aos serviços de saúde, à integralidade de assistencia, à igualdade deassistência e à equidadeNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: % de atendimentos da população que busca as unidades sanitárias municipais.70,00090,000
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0150

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0066 - Vigilância em SaúdeAplicacoes Diretas 33.075,00 33.075,000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0066 - Vigilância em SaúdeAplicacoes Diretas 71.111,25 71.111,250,00Total: 0,00 104.186,25 104.186,25

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 08.00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.01Unidade:Função: SaúdeSubfunção: Vigilância EpidemiológicaPrograma: VIDA E SAÚDEObjetivo do programa:Manter e melhorar as ações de saúde pública; manter as instalações das unidades sanitárias; manter os veículos para transporte de pacientes com renovação constante da frota e outras ações pertinentes.Justificativa do programa:O Município possui 09 unidades sanitárias responsáveis pelo atendimento de atenção básica da saúde pública, cujos recursos são movimentados através do Fundo Municipal de Saúde (FMS).
10305

II - Descrição das AçõesManutenção da vigilância epidemiológicaIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.111 1 A Atendimentos (UN) 10000,000 104.186,25Manutenção da vigilância epidemiológica
Diretrizes do programa:Atender a População com observância às diretrizes  do Sistema Único de Saúde (SUS) buscando a universalidade de acessp aos serviços de saúde, à integralidade de assistencia, à igualdade deassistência e à equidadeNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: % de atendimentos da população que busca as unidades sanitárias municipais.70,00090,000
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0160

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0002 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - SaúdeAplicacoes Diretas 0,00 40.000,0040.000,00Total: 40.000,00 0,00 40.000,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 08.00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.01Unidade:Função: SaúdeSubfunção: Alimentação e NutriçãoPrograma: INFÂNCIA SAUDÁVELObjetivo do programa:Combater carências nutricionais mediante a distribuição de leite, óleo de soja e demais vitaminas e proteínas por recomendação médica.Justificativa do programa:O Município conta com cerca de 1.400 crianças na faixa etária de 00 a 05 anos; o programa Infância Saudável atende uma média de 40 crianças/mês.
10306

II - Descrição das AçõesAlimentação à crianças de baixo pesoIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.114 1 A Atendimentos (UN) 430,000 40.000,00Alimentação à crianças de baixo peso
Diretrizes do programa:Este programa atende crianças menores de 05 anos que apresentam baixo peso, mediante acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, objetivando uma infância saudável.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a crianças com carências nutricionais80,00095,000



Estado de Santa Catarina
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0175

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 6.206,756.206,75Total: 6.206,75 0,00 6.206,75

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 09.00FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 09.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência à Criança e ao AdolescentePrograma: REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEObjetivo do programa:Proporcionar condições de formação, acesso ao saber, saúde, bem estar, desenvolvimento e preparação para o trabalho e a vida, oferecendo às crianças e adolescentes melhores perspectivas de futuro.Proporcionar atendimento integral às crianças e aos adolescentes abrigados oferecendo-lhes possibilidades de reintegração familiar ou adoção.Justificativa do programa:No município de Capinzal há 6.094 crianças e adolescentes com idade compreendida zero a 18 anos. No atendimento à criança e adolescente o município de Capinzal conta com os Serviços do Centro deReferência de Assistência Social-CRAS que atende o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV em unidade urbana (CECON) e unidade rural (CCC Vila União) e o PAIF - Serviço deProteção e Atendimento Integral à Família. Também conta com o Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação deServiços à Comunidade (PSC) na Proteção Social de Média Complexidade e na Proteção Social de Alta Complexidade conta com um abrigo institucional consorciado com outros quatro municípios.
8243

II - Descrição das AçõesDivulgação dos direitos da criança e do adolescente.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.118 1 A Campanhas (UN) 10,000 6.206,75Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.
Diretrizes do programa:O CMDCA e o Conselho Tutelar atendem às questões inerentes a proteção integral da criança e do adolescente tendo em vista as suas atribuições.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento as crianças que necessitam do serviço social90,000100,000
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0175

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 14.307,5014.307,50Total: 14.307,50 0,00 14.307,50

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 09.00FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 09.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência à Criança e ao AdolescentePrograma: REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEObjetivo do programa:Proporcionar condições de formação, acesso ao saber, saúde, bem estar, desenvolvimento e preparação para o trabalho e a vida, oferecendo às crianças e adolescentes melhores perspectivas de futuro.Proporcionar atendimento integral às crianças e aos adolescentes abrigados oferecendo-lhes possibilidades de reintegração familiar ou adoção.Justificativa do programa:No município de Capinzal há 6.094 crianças e adolescentes com idade compreendida zero a 18 anos. No atendimento à criança e adolescente o município de Capinzal conta com os Serviços do Centro deReferência de Assistência Social-CRAS que atende o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV em unidade urbana (CECON) e unidade rural (CCC Vila União) e o PAIF - Serviço deProteção e Atendimento Integral à Família. Também conta com o Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação deServiços à Comunidade (PSC) na Proteção Social de Média Complexidade e na Proteção Social de Alta Complexidade conta com um abrigo institucional consorciado com outros quatro municípios.
8243

II - Descrição das AçõesFormação e capacitação de pessoalIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.117 1 A Profissionais (UN) 10,000 14.307,50Formação e capacitação de pessoal
Diretrizes do programa:O CMDCA e o Conselho Tutelar atendem às questões inerentes a proteção integral da criança e do adolescente tendo em vista as suas atribuições.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento as crianças que necessitam do serviço social90,000100,000
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0175

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 13.891,5013.891,50Total: 13.891,50 0,00 13.891,50

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 09.00FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 09.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência à Criança e ao AdolescentePrograma: REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEObjetivo do programa:Proporcionar condições de formação, acesso ao saber, saúde, bem estar, desenvolvimento e preparação para o trabalho e a vida, oferecendo às crianças e adolescentes melhores perspectivas de futuro.Proporcionar atendimento integral às crianças e aos adolescentes abrigados oferecendo-lhes possibilidades de reintegração familiar ou adoção.Justificativa do programa:No município de Capinzal há 6.094 crianças e adolescentes com idade compreendida zero a 18 anos. No atendimento à criança e adolescente o município de Capinzal conta com os Serviços do Centro deReferência de Assistência Social-CRAS que atende o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV em unidade urbana (CECON) e unidade rural (CCC Vila União) e o PAIF - Serviço deProteção e Atendimento Integral à Família. Também conta com o Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação deServiços à Comunidade (PSC) na Proteção Social de Média Complexidade e na Proteção Social de Alta Complexidade conta com um abrigo institucional consorciado com outros quatro municípios.
8243

II - Descrição das AçõesIncentivo à guarda e à adoção.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.116 1 A Campanhas (UN) 10,000 13.891,50Incentivo à guarda e à adoção.
Diretrizes do programa:O CMDCA e o Conselho Tutelar atendem às questões inerentes a proteção integral da criança e do adolescente tendo em vista as suas atribuições.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento as crianças que necessitam do serviço social90,000100,000
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0175

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 0,00 10.000,0010.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 14.457,8914.457,894.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 13.230,0013.230,00Total: 37.687,89 0,00 37.687,89

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 09.00FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 09.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência à Criança e ao AdolescentePrograma: REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEObjetivo do programa:Proporcionar condições de formação, acesso ao saber, saúde, bem estar, desenvolvimento e preparação para o trabalho e a vida, oferecendo às crianças e adolescentes melhores perspectivas de futuro.Proporcionar atendimento integral às crianças e aos adolescentes abrigados oferecendo-lhes possibilidades de reintegração familiar ou adoção.Justificativa do programa:No município de Capinzal há 6.094 crianças e adolescentes com idade compreendida zero a 18 anos. No atendimento à criança e adolescente o município de Capinzal conta com os Serviços do Centro deReferência de Assistência Social-CRAS que atende o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV em unidade urbana (CECON) e unidade rural (CCC Vila União) e o PAIF - Serviço deProteção e Atendimento Integral à Família. Também conta com o Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação deServiços à Comunidade (PSC) na Proteção Social de Média Complexidade e na Proteção Social de Alta Complexidade conta com um abrigo institucional consorciado com outros quatro municípios.
8243

II - Descrição das AçõesAssistência à criança e ao adolescenteIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.115 1 A Crianças (UN) 300,000 37.687,89Assistência à criança e ao adolescente
Diretrizes do programa:O CMDCA e o Conselho Tutelar atendem às questões inerentes a proteção integral da criança e do adolescente tendo em vista as suas atribuições.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento as crianças que necessitam do serviço social90,000100,000
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0180

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 18.423,2318.423,23Total: 18.423,23 0,00 18.423,23

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 09.00FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 09.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência à Criança e ao AdolescentePrograma: PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE DROGASObjetivo do programa:Desenvolver ações preventivas como o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) e campanhas de combate ao uso de drogas.Justificativa do programa:O Município de Capinzal apresenta situações de uso de drogas envolvendo todas as faixas etárias e classes sociais
8243

II - Descrição das AçõesPrevenção de dependências cruzadasIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.119 1 A Pessoas a atingir (UN) 1500,000 18.423,23Prevenção de dependências cruzadas
Diretrizes do programa:Buscar apoio e envolvimento efetivo de órgãos e entidades governamentais e não governamentais na prevenção e combate ao uso de drogas, bem como a recuperação de dependentes e, em especial, nodesenvolvimento de programas educacionaisNome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a indivíduos com dependências químicas30,00070,000
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0170

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 47.250,0047.250,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 7.875,007.875,00Total: 55.125,00 0,00 55.125,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL 10.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência ao IdosoPrograma: VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA IDADE - SERVIÇOObjetivo do programa:Ofertar atendimento e apoio a gestão dos grupos de convivência de pessoas idosas do município, visando a prevenção das situações de vulnerabilidade e risco social.Justificativa do programa:Trata-se de um programa municipal intersetorial, que tem por objetivo atender os grupos de idosos do município, visando a melhoria da qualidade de vida da população idosa, atuando na prevenção dassituações de vulnerabilidade e risco social. No município de Capinzal são 2.120 pessoas acima de 60 anos (IBGE 2010), destas aproximadamente 467 são atendidas nos grupos de idosos distribuídos nomunicípio.
8241

II - Descrição das AçõesManutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade / Centro Dia.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.121 1 A Centro (UN) 1,000 55.125,00Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade /Centro Dia.
Diretrizes do programa:Ampliar a oferta de oportunidades para a maior participação da pessoa idosa e desenvolver o programa de atenção a pessoa idosa através de ações intersetoriais que busquem a qualidade de vida e aintegração do idoso no meio social e comunitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento aos idosos que necessitam do serviço social.90,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 173/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0170

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 55.125,0055.125,00Total: 55.125,00 0,00 55.125,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL 10.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência ao IdosoPrograma: VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA IDADE - SERVIÇOObjetivo do programa:Ofertar atendimento e apoio a gestão dos grupos de convivência de pessoas idosas do município, visando a prevenção das situações de vulnerabilidade e risco social.Justificativa do programa:Trata-se de um programa municipal intersetorial, que tem por objetivo atender os grupos de idosos do município, visando a melhoria da qualidade de vida da população idosa, atuando na prevenção dassituações de vulnerabilidade e risco social. No município de Capinzal são 2.120 pessoas acima de 60 anos (IBGE 2010), destas aproximadamente 467 são atendidas nos grupos de idosos distribuídos nomunicípio.
8241

II - Descrição das AçõesAtendimento social ao idosoIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.120 1 A Idosos atendidos (UN) 500,000 55.125,00Atendimento social ao idoso
Diretrizes do programa:Ampliar a oferta de oportunidades para a maior participação da pessoa idosa e desenvolver o programa de atenção a pessoa idosa através de ações intersetoriais que busquem a qualidade de vida e aintegração do idoso no meio social e comunitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento aos idosos que necessitam do serviço social.90,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 174/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0175

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 42.000,0042.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNASAplicacoes Diretas 44.100,00 44.100,000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 15.225,0015.225,00Total: 57.225,00 44.100,00 101.325,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL 10.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência à Criança e ao AdolescentePrograma: REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEObjetivo do programa:Proporcionar condições de formação, acesso ao saber, saúde, bem estar, desenvolvimento e preparação para o trabalho e a vida, oferecendo às crianças e adolescentes melhores perspectivas de futuro.Proporcionar atendimento integral às crianças e aos adolescentes abrigados oferecendo-lhes possibilidades de reintegração familiar ou adoção.Justificativa do programa:No município de Capinzal há 6.094 crianças e adolescentes com idade compreendida zero a 18 anos. No atendimento à criança e adolescente o município de Capinzal conta com os Serviços do Centro deReferência de Assistência Social-CRAS que atende o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV em unidade urbana (CECON) e unidade rural (CCC Vila União) e o PAIF - Serviço deProteção e Atendimento Integral à Família. Também conta com o Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação deServiços à Comunidade (PSC) na Proteção Social de Média Complexidade e na Proteção Social de Alta Complexidade conta com um abrigo institucional consorciado com outros quatro municípios.
8243

II - Descrição das AçõesManutenção das atividades do CECON - CCCIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.126 1 A Centro (UN) 1,000 101.325,00Manutenção das atividades do CECON - CCC
Diretrizes do programa:O CMDCA e o Conselho Tutelar atendem às questões inerentes a proteção integral da criança e do adolescente tendo em vista as suas atribuições.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento as crianças que necessitam do serviço social90,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 175/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0175

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNASTransferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 25.467,75 25.467,750,00Total: 0,00 25.467,75 25.467,75

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL 10.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência à Criança e ao AdolescentePrograma: REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEObjetivo do programa:Proporcionar condições de formação, acesso ao saber, saúde, bem estar, desenvolvimento e preparação para o trabalho e a vida, oferecendo às crianças e adolescentes melhores perspectivas de futuro.Proporcionar atendimento integral às crianças e aos adolescentes abrigados oferecendo-lhes possibilidades de reintegração familiar ou adoção.Justificativa do programa:No município de Capinzal há 6.094 crianças e adolescentes com idade compreendida zero a 18 anos. No atendimento à criança e adolescente o município de Capinzal conta com os Serviços do Centro deReferência de Assistência Social-CRAS que atende o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV em unidade urbana (CECON) e unidade rural (CCC Vila União) e o PAIF - Serviço deProteção e Atendimento Integral à Família. Também conta com o Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação deServiços à Comunidade (PSC) na Proteção Social de Média Complexidade e na Proteção Social de Alta Complexidade conta com um abrigo institucional consorciado com outros quatro municípios.
8243

II - Descrição das AçõesTransferência de recursos financeiros a APAE (programas PPD, PEMD e PEAD).III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.125 1 A Crianças (UN) 100,000 25.467,75Transferência de recursos financeiros a APAE (programasPPD, PEMD e PEAD).
Diretrizes do programa:O CMDCA e o Conselho Tutelar atendem às questões inerentes a proteção integral da criança e do adolescente tendo em vista as suas atribuições.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento as crianças que necessitam do serviço social90,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 176/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0175

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 57.225,0057.225,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNASAplicacoes Diretas 66.150,00 66.150,000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0053 - Transferências de Convênios - Assistência SocialAplicacoes Diretas 22.050,00 22.050,000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 8.400,008.400,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL 10.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência à Criança e ao AdolescentePrograma: REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEObjetivo do programa:Proporcionar condições de formação, acesso ao saber, saúde, bem estar, desenvolvimento e preparação para o trabalho e a vida, oferecendo às crianças e adolescentes melhores perspectivas de futuro.Proporcionar atendimento integral às crianças e aos adolescentes abrigados oferecendo-lhes possibilidades de reintegração familiar ou adoção.Justificativa do programa:No município de Capinzal há 6.094 crianças e adolescentes com idade compreendida zero a 18 anos. No atendimento à criança e adolescente o município de Capinzal conta com os Serviços do Centro deReferência de Assistência Social-CRAS que atende o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV em unidade urbana (CECON) e unidade rural (CCC Vila União) e o PAIF - Serviço deProteção e Atendimento Integral à Família. Também conta com o Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação deServiços à Comunidade (PSC) na Proteção Social de Média Complexidade e na Proteção Social de Alta Complexidade conta com um abrigo institucional consorciado com outros quatro municípios.
8243

II - Descrição das AçõesManutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.124 1 A Crianças (UN) 180,000 170.362,50Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento devínculos
Diretrizes do programa:O CMDCA e o Conselho Tutelar atendem às questões inerentes a proteção integral da criança e do adolescente tendo em vista as suas atribuições.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento as crianças que necessitam do serviço social90,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 177/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNASAplicacoes Diretas 8.820,00 8.820,000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0053 - Transferências de Convênios - Assistência SocialAplicacoes Diretas 7.717,50 7.717,500,00Total: 65.625,00 104.737,50 170.362,50



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 178/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0175

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.71.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransf. a Consórcios Públicos 0,00 350.000,00350.000,003.3.71.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferências a Consórcios Públicos 0,00 180.000,00180.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNASAplicacoes Diretas 44.100,00 44.100,000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0053 - Transferências de Convênios - Assistência SocialAplicacoes Diretas 14.332,50 14.332,500,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL 10.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência à Criança e ao AdolescentePrograma: REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEObjetivo do programa:Proporcionar condições de formação, acesso ao saber, saúde, bem estar, desenvolvimento e preparação para o trabalho e a vida, oferecendo às crianças e adolescentes melhores perspectivas de futuro.Proporcionar atendimento integral às crianças e aos adolescentes abrigados oferecendo-lhes possibilidades de reintegração familiar ou adoção.Justificativa do programa:No município de Capinzal há 6.094 crianças e adolescentes com idade compreendida zero a 18 anos. No atendimento à criança e adolescente o município de Capinzal conta com os Serviços do Centro deReferência de Assistência Social-CRAS que atende o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV em unidade urbana (CECON) e unidade rural (CCC Vila União) e o PAIF - Serviço deProteção e Atendimento Integral à Família. Também conta com o Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação deServiços à Comunidade (PSC) na Proteção Social de Média Complexidade e na Proteção Social de Alta Complexidade conta com um abrigo institucional consorciado com outros quatro municípios.
8243

II - Descrição das AçõesManutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta ComplexidadeIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.123 1 A Abrigos (UN) 1,000 645.567,93Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de AltaComplexidade
Diretrizes do programa:O CMDCA e o Conselho Tutelar atendem às questões inerentes a proteção integral da criança e do adolescente tendo em vista as suas atribuições.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento as crianças que necessitam do serviço social90,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 179/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.71.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferências a Consórcios Públicos 0,00 20.000,0020.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 27.764,1827.764,184.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0053 - Transferências de Convênios - Assistência SocialAplicacoes Diretas 9.371,25 9.371,250,00Total: 577.764,18 67.803,75 645.567,93



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 180/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0175

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 44.100,0044.100,00Total: 44.100,00 0,00 44.100,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL 10.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência à Criança e ao AdolescentePrograma: REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEObjetivo do programa:Proporcionar condições de formação, acesso ao saber, saúde, bem estar, desenvolvimento e preparação para o trabalho e a vida, oferecendo às crianças e adolescentes melhores perspectivas de futuro.Proporcionar atendimento integral às crianças e aos adolescentes abrigados oferecendo-lhes possibilidades de reintegração familiar ou adoção.Justificativa do programa:No município de Capinzal há 6.094 crianças e adolescentes com idade compreendida zero a 18 anos. No atendimento à criança e adolescente o município de Capinzal conta com os Serviços do Centro deReferência de Assistência Social-CRAS que atende o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV em unidade urbana (CECON) e unidade rural (CCC Vila União) e o PAIF - Serviço deProteção e Atendimento Integral à Família. Também conta com o Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação deServiços à Comunidade (PSC) na Proteção Social de Média Complexidade e na Proteção Social de Alta Complexidade conta com um abrigo institucional consorciado com outros quatro municípios.
8243

II - Descrição das AçõesAssistência à criança e ao adolescenteIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.122 1 A Crianças (UN) 100,000 44.100,00Assistência à criança e ao adolescente
Diretrizes do programa:O CMDCA e o Conselho Tutelar atendem às questões inerentes a proteção integral da criança e do adolescente tendo em vista as suas atribuições.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento as crianças que necessitam do serviço social90,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 181/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0185

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 132.825,00132.825,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0053 - Transferências de Convênios - Assistência SocialAplicacoes Diretas 11.025,00 11.025,000,00Total: 132.825,00 11.025,00 143.850,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL 10.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência ComunitáriaPrograma: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOCObjetivo do programa:Promover a manutenção da política de assistência social, oferecendo estrutura adequada e profissionais capacitados para o melhor atendimento e enfrentamento das demandas inerentes. Reduzir asvulnerabilidades e riscos sociais econômicos e pessoais provocados por situações adversas como, nascimento, morte, contingências sociais, dentre outros.Justificativa do programa:Este programa atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e organizações sociais. No ano de 2015, com a Lei Complementar nº 186/2015, foi criada a Secretaria de Assistência Social, havendodesde então a melhoria e ampliação dos serviços oferecidos trazendo a consequente adequação física e humana para essas demandas.
8244

II - Descrição das AçõesConcessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade socialIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.127 1 A Pessoas atendidas (UN) 170,000 143.850,00Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduosem situação de vulnerabilidade social
Diretrizes do programa:Proporcionar condições físicas e humanas para melhor atendimento aos usuários da política de assistência social. Executar o Plano Municipal de Assistência Social.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a pessoas carentes que necessitam dos serviços sociais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 182/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0185

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 22.050,0022.050,00Total: 22.050,00 0,00 22.050,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL 10.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência ComunitáriaPrograma: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOCObjetivo do programa:Promover a manutenção da política de assistência social, oferecendo estrutura adequada e profissionais capacitados para o melhor atendimento e enfrentamento das demandas inerentes. Reduzir asvulnerabilidades e riscos sociais econômicos e pessoais provocados por situações adversas como, nascimento, morte, contingências sociais, dentre outros.Justificativa do programa:Este programa atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e organizações sociais. No ano de 2015, com a Lei Complementar nº 186/2015, foi criada a Secretaria de Assistência Social, havendodesde então a melhoria e ampliação dos serviços oferecidos trazendo a consequente adequação física e humana para essas demandas.
8244

II - Descrição das AçõesAquisição de equipamentos para a melhoria da gestãoIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.053 1 P Equipamentos (UN) 10,000 22.050,00Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão
Diretrizes do programa:Proporcionar condições físicas e humanas para melhor atendimento aos usuários da política de assistência social. Executar o Plano Municipal de Assistência Social.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a pessoas carentes que necessitam dos serviços sociais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 183/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0195

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNASAplicacoes Diretas 11.025,00 11.025,000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNASAplicacoes Diretas 17.915,62 17.915,620,00Total: 0,00 28.940,62 28.940,62

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL 10.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência ComunitáriaPrograma: ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAObjetivo do programa:Desenvolver e articular ações para a Proteção Social Básica, de média complexidade e de gestão da política de assistência social, atuando na prevenção e atendimento de situações de risco pessoal esocial, por meio do desenvolvimento de potencialidades e acesso a direitos e pelo fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.Justificativa do programa:O município dispõe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) onde são desenvolvidos os programas, serviços, projetos ebenefícios da proteção social básica e especial de média complexidade. São desenvolvidas demais ações de gestão da política de assistência social.
8244

II - Descrição das AçõesManutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS TrabalhoIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.133 1 A Familias atendidas (UN) 300,000 28.940,62Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo doTrabalho - ACESSUAS Trabalho
Diretrizes do programa:Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado; Trabalho social com família; Matricialidade sociofamiliar; Territorialização da proteção social; Seguranças socioassistenciais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a pessoas carentes que necessitam dos serviços sociais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 184/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0195

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNASAplicacoes Diretas 31.255,88 31.255,880,00Total: 0,00 31.255,88 31.255,88

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL 10.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência ComunitáriaPrograma: ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAObjetivo do programa:Desenvolver e articular ações para a Proteção Social Básica, de média complexidade e de gestão da política de assistência social, atuando na prevenção e atendimento de situações de risco pessoal esocial, por meio do desenvolvimento de potencialidades e acesso a direitos e pelo fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.Justificativa do programa:O município dispõe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) onde são desenvolvidos os programas, serviços, projetos ebenefícios da proteção social básica e especial de média complexidade. São desenvolvidas demais ações de gestão da política de assistência social.
8244

II - Descrição das AçõesManutenção do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino e EmpregoIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.132 1 A Familias atendidas (UN) 300,000 31.255,88Manutenção do Pronatec - Programa Nacional de Acessoao Ensino e Emprego
Diretrizes do programa:Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado; Trabalho social com família; Matricialidade sociofamiliar; Territorialização da proteção social; Seguranças socioassistenciais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a pessoas carentes que necessitam dos serviços sociais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 185/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0195

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 18.086,2518.086,253.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNASAplicacoes Diretas 11.025,00 11.025,000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNASAplicacoes Diretas 5.292,00 5.292,000,00Total: 18.086,25 16.317,00 34.403,25

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL 10.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência ComunitáriaPrograma: ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAObjetivo do programa:Desenvolver e articular ações para a Proteção Social Básica, de média complexidade e de gestão da política de assistência social, atuando na prevenção e atendimento de situações de risco pessoal esocial, por meio do desenvolvimento de potencialidades e acesso a direitos e pelo fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.Justificativa do programa:O município dispõe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) onde são desenvolvidos os programas, serviços, projetos ebenefícios da proteção social básica e especial de média complexidade. São desenvolvidas demais ações de gestão da política de assistência social.
8244

II - Descrição das AçõesManutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUASIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.131 1 A Familias atendidas (UN) 470,000 34.403,25Manutenção do IGD SUAS - Índice de GestãoDescentralizada do SUAS
Diretrizes do programa:Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado; Trabalho social com família; Matricialidade sociofamiliar; Territorialização da proteção social; Seguranças socioassistenciais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a pessoas carentes que necessitam dos serviços sociais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 186/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0195

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNASAplicacoes Diretas 59.115,00 59.115,000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 32.998,4832.998,483.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNASAplicacoes Diretas 10.202,35 10.202,350,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0053 - Transferências de Convênios - Assistência SocialAplicacoes Diretas 55.896,75 55.896,750,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNASAplicacoes Diretas 3.307,50 3.307,500,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL 10.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência ComunitáriaPrograma: ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAObjetivo do programa:Desenvolver e articular ações para a Proteção Social Básica, de média complexidade e de gestão da política de assistência social, atuando na prevenção e atendimento de situações de risco pessoal esocial, por meio do desenvolvimento de potencialidades e acesso a direitos e pelo fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.Justificativa do programa:O município dispõe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) onde são desenvolvidos os programas, serviços, projetos ebenefícios da proteção social básica e especial de média complexidade. São desenvolvidas demais ações de gestão da política de assistência social.
8244

II - Descrição das AçõesManutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREASIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.130 1 A Familias atendidas (UN) 500,000 195.146,33Manutenção do Centro de Referência Especializado deAssistência Social CREAS
Diretrizes do programa:Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado; Trabalho social com família; Matricialidade sociofamiliar; Territorialização da proteção social; Seguranças socioassistenciais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a pessoas carentes que necessitam dos serviços sociais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 187/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0053 - Transferências de Convênios - Assistência SocialAplicacoes Diretas 33.626,25 33.626,250,00Total: 32.998,48 162.147,85 195.146,33



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 188/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0195

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNASAplicacoes Diretas 11.025,00 11.025,000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 7.650,007.650,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNASAplicacoes Diretas 9.922,50 9.922,500,00Total: 7.650,00 20.947,50 28.597,50

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL 10.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência ComunitáriaPrograma: ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAObjetivo do programa:Desenvolver e articular ações para a Proteção Social Básica, de média complexidade e de gestão da política de assistência social, atuando na prevenção e atendimento de situações de risco pessoal esocial, por meio do desenvolvimento de potencialidades e acesso a direitos e pelo fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.Justificativa do programa:O município dispõe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) onde são desenvolvidos os programas, serviços, projetos ebenefícios da proteção social básica e especial de média complexidade. São desenvolvidas demais ações de gestão da política de assistência social.
8244

II - Descrição das AçõesManutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDBF.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.129 1 A Familias atendidas (UN) 190,000 28.597,50Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família ecadastro único IGDBF.
Diretrizes do programa:Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado; Trabalho social com família; Matricialidade sociofamiliar; Territorialização da proteção social; Seguranças socioassistenciais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a pessoas carentes que necessitam dos serviços sociais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 189/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0195

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNASAplicacoes Diretas 105.000,00 105.000,000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 42.000,0042.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNASAplicacoes Diretas 52.920,00 52.920,000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 6.300,006.300,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL 10.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência ComunitáriaPrograma: ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAObjetivo do programa:Desenvolver e articular ações para a Proteção Social Básica, de média complexidade e de gestão da política de assistência social, atuando na prevenção e atendimento de situações de risco pessoal esocial, por meio do desenvolvimento de potencialidades e acesso a direitos e pelo fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.Justificativa do programa:O município dispõe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) onde são desenvolvidos os programas, serviços, projetos ebenefícios da proteção social básica e especial de média complexidade. São desenvolvidas demais ações de gestão da política de assistência social.
8244

II - Descrição das AçõesManutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.128 1 A Familias atendidas (UN) 500,000 211.732,50Manutenção das atividades do Centro de Referência deAssistência Social (CRAS).
Diretrizes do programa:Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado; Trabalho social com família; Matricialidade sociofamiliar; Territorialização da proteção social; Seguranças socioassistenciais.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a pessoas carentes que necessitam dos serviços sociais.70,00090,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 190/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNASAplicacoes Diretas 5.512,50 5.512,500,00Total: 48.300,00 163.432,50 211.732,50



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 191/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0100

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 0,00 40.000,0040.000,00Total: 40.000,00 0,00 40.000,00

I - Classificação Órgão: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL 12.00FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES 12.01Unidade:Função: Desporto e LazerSubfunção: Desporto ComunitárioPrograma: ESPORTE E AÇÃOObjetivo do programa:Desenvolver o esporte amador, de iniciação, de rendimento e de representação; garantir às crianças, adolescentes e jovens orientações adequadas à prática esportiva; realizar e participar de eventos ecompetições a nível local, regional, estadual e nacional.Justificativa do programa:A infraestrutura esportiva do Município é composta por 10 campos municipais de futebol, 04 quadras poliesportivas e 03 ginásios de esportes, onde se desenvolvem aulas em várias modalidades esportivasatravés de professores habilitados, cujos recursos financeiros são movimentados através da Fundação Municipal de Esportes. O Município possui uma área de lazer com espaços apropriados para a práticaesportiva e recreativa, tais como basquete, futsal, handebol, voleibol, futebol de areia, vôlei de área, tênis de campo, pista de atletismo e pista para caminhadas.
27812

II - Descrição das AçõesAuxílio Financeiro a Entidades Esportivas de Futebol AmadorIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.151 1 A Entidades (UN) 1,000 40.000,00Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas de FutebolAmador
Diretrizes do programa:Concluir Ginásios Esportivos, conservar e revitalizar as praças esportivas para incentivar a prática de esporte e lazer à população.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de centros edificados60,00080,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 192/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0100

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 50.000,0050.000,00Total: 50.000,00 0,00 50.000,00

I - Classificação Órgão: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL 12.00FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES 12.01Unidade:Função: Desporto e LazerSubfunção: Desporto ComunitárioPrograma: ESPORTE E AÇÃOObjetivo do programa:Desenvolver o esporte amador, de iniciação, de rendimento e de representação; garantir às crianças, adolescentes e jovens orientações adequadas à prática esportiva; realizar e participar de eventos ecompetições a nível local, regional, estadual e nacional.Justificativa do programa:A infraestrutura esportiva do Município é composta por 10 campos municipais de futebol, 04 quadras poliesportivas e 03 ginásios de esportes, onde se desenvolvem aulas em várias modalidades esportivasatravés de professores habilitados, cujos recursos financeiros são movimentados através da Fundação Municipal de Esportes. O Município possui uma área de lazer com espaços apropriados para a práticaesportiva e recreativa, tais como basquete, futsal, handebol, voleibol, futebol de areia, vôlei de área, tênis de campo, pista de atletismo e pista para caminhadas.
27812

II - Descrição das AçõesAquisição de um micro ônibusIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.056 1 P Micro Onibus (UN) 1,000 50.000,00Aquisição de um micro ônibus
Diretrizes do programa:Concluir Ginásios Esportivos, conservar e revitalizar as praças esportivas para incentivar a prática de esporte e lazer à população.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de centros edificados60,00080,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 193/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0100

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 245.000,00245.000,003.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 0,00 5.000,005.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 244.000,00244.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 16.000,0016.000,00Total: 510.000,00 0,00 510.000,00

I - Classificação Órgão: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL 12.00FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES 12.01Unidade:Função: Desporto e LazerSubfunção: Desporto ComunitárioPrograma: ESPORTE E AÇÃOObjetivo do programa:Desenvolver o esporte amador, de iniciação, de rendimento e de representação; garantir às crianças, adolescentes e jovens orientações adequadas à prática esportiva; realizar e participar de eventos ecompetições a nível local, regional, estadual e nacional.Justificativa do programa:A infraestrutura esportiva do Município é composta por 10 campos municipais de futebol, 04 quadras poliesportivas e 03 ginásios de esportes, onde se desenvolvem aulas em várias modalidades esportivasatravés de professores habilitados, cujos recursos financeiros são movimentados através da Fundação Municipal de Esportes. O Município possui uma área de lazer com espaços apropriados para a práticaesportiva e recreativa, tais como basquete, futsal, handebol, voleibol, futebol de areia, vôlei de área, tênis de campo, pista de atletismo e pista para caminhadas.
27812

II - Descrição das AçõesManutenção do desporto municipalIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.136 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 510.000,00Manutenção do desporto municipal
Diretrizes do programa:Concluir Ginásios Esportivos, conservar e revitalizar as praças esportivas para incentivar a prática de esporte e lazer à população.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de centros edificados60,00080,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 194/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 195/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 1.204.763,681.204.763,683.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 591.876,86591.876,86Total: 1.796.640,54 0,00 1.796.640,54

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: AdministraçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
4122

II - Descrição das AçõesManutenção administrativa dos sistema de água e esgoto (Simae)III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.145 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 1.796.640,54Manutenção administrativa dos sistema de água e esgoto(Simae)
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 196/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 11.755,5011.755,504.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0089 - Alienações de Bens destinados a Outros ProgramasAplicacoes Diretas 3.244,50 3.244,500,00Total: 11.755,50 3.244,50 15.000,00

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: AdministraçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
4122

II - Descrição das AçõesAquisição de bens móveis (Simae)III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.061 1 P Material Permanente (UN) 3,000 15.000,00Aquisição de bens móveis (Simae)
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 197/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 200.000,00200.000,00Total: 200.000,00 0,00 200.000,00

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico UrbanoPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17512

II - Descrição das AçõesAmpliação e Manutenção de Sistema Supervisório (Simae)III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.074 1 P Equipamentos (UN) 4,000 200.000,00Ampliação e Manutenção de Sistema Supervisório (Simae)
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 198/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.93.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 0,00 55.810,5955.810,59Total: 55.810,59 0,00 55.810,59

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico UrbanoPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17512

II - Descrição das AçõesManutenção dos serviços de regulação consórcio público CISAM Meio OesteIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.148 1 A CISAM MO (UN) 1,000 55.810,59Manutenção dos serviços de regulação consórcio públicoCISAM Meio Oeste
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 199/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 500.000,00500.000,00Total: 500.000,00 0,00 500.000,00

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico UrbanoPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17512

II - Descrição das AçõesConstrução de reservatórios de água (Simae)III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.073 1 P Reservatório (M3) 500,000 500.000,00Construção de reservatórios de água (Simae)
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 200/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 80.000,0080.000,00Total: 80.000,00 0,00 80.000,00

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico UrbanoPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17512

II - Descrição das AçõesConstrução de almoxarifado para armazenamento de materiais e produtos (Simae) III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.072 1 P Edificação (M2) 100,000 80.000,00Construção de almoxarifado para armazenamento demateriais e produtos (Simae)
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 201/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.71.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransf. a Consórcios Públicos 0,00 27.743,6127.743,613.3.71.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferências a Consórcios Públicos 0,00 27.060,5627.060,564.4.71.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferências a Consórcios Públicos 0,00 4.095,964.095,96Total: 58.900,13 0,00 58.900,13

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico UrbanoPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17512

II - Descrição das AçõesTransferências a consórcios públicos CISAM Meio OesteIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.147 1 A CISAM MO (UN) 1,000 58.900,13Transferências a consórcios públicos CISAM Meio Oeste
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 202/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 2.432.949,082.432.949,083.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 2.834.807,312.834.807,31Total: 5.267.756,39 0,00 5.267.756,39

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico UrbanoPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17512

II - Descrição das AçõesManutenção e operação técnica do sistema de água e esgoto (Simae)III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.146 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 5.267.756,39Manutenção e operação técnica do sistema de água eesgoto (Simae)
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 203/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 20.000,0020.000,00Total: 20.000,00 0,00 20.000,00

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico UrbanoPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17512

II - Descrição das AçõesAquisição de terreno (Simae)III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.071 1 P Terrenos (M2) 200,000 20.000,00Aquisição de terreno (Simae)
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 204/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 30.000,0030.000,00Total: 30.000,00 0,00 30.000,00

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico UrbanoPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17512

II - Descrição das AçõesAquisição de equipamentos (Simae)III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.070 1 P Equipamentos (UN) 2,000 30.000,00Aquisição de equipamentos (Simae)
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 205/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 60.000,0060.000,00Total: 60.000,00 0,00 60.000,00

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico UrbanoPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17512

II - Descrição das AçõesAquisição de veículos (Simae)III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.069 1 P Veiculos (UN) 1,000 60.000,00Aquisição de veículos (Simae)
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 206/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 60.000,0060.000,00Total: 60.000,00 0,00 60.000,00

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico UrbanoPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17512

II - Descrição das AçõesAquisição e substituição de conjunto moto-bomba (Simae)III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.068 1 P Equipamentos (UN) 1,000 60.000,00Aquisição e substituição de conjunto moto-bomba (Simae)
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 207/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 40.000,0040.000,00Total: 40.000,00 0,00 40.000,00

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico UrbanoPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17512

II - Descrição das AçõesAquisição e substituição de painéis de comando (Simae)III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.067 1 P Equipamentos (UN) 1,000 40.000,00Aquisição e substituição de painéis de comando (Simae)
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 208/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 160.000,00160.000,00Total: 160.000,00 0,00 160.000,00

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico UrbanoPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17512

II - Descrição das AçõesAmpliação e manutenção sistema de macro e micro medição (Simae)III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.066 1 P Equipamentos (UN) 800,000 160.000,00Ampliação e manutenção sistema de macro e micromedição (Simae)
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 209/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 480.000,00480.000,00Total: 480.000,00 0,00 480.000,00

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico UrbanoPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17512

II - Descrição das AçõesImplantação de redes de esgoto (Simae)III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.065 1 P Redes (M) 300,000 480.000,00Implantação de redes de esgoto (Simae)
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 210/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 400.000,00400.000,00Total: 400.000,00 0,00 400.000,00

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico UrbanoPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17512

II - Descrição das AçõesImplantação de redes adutoras de água (Simae)III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.064 1 P Redes (M) 400,000 400.000,00Implantação de redes adutoras de água (Simae)
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 211/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 25.000,0025.000,00Total: 25.000,00 0,00 25.000,00

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico UrbanoPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17512

II - Descrição das AçõesConstrução e ampliação de bens imóveis de natureza industrialIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.063 1 P Edificação (M2) 20,000 25.000,00Construção e ampliação de bens imóveis de naturezaindustrial
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 212/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 50.000,0050.000,00Total: 50.000,00 0,00 50.000,00

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: SaneamentoSubfunção: Saneamento Básico UrbanoPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
17512

II - Descrição das AçõesAmpliação e Automação da Estação de Tratamento de Água e Esgoto ETA/ETEIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.062 1 P Equipamentos (UN) 1,000 50.000,00Ampliação e Automação da Estação de Tratamento deÁgua e Esgoto ETA/ETE
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 213/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0165

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 93.930,3893.930,38Total: 93.930,38 0,00 93.930,38

I - Classificação Órgão: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.00SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 13.01Unidade:Função: Encargos EspeciaisSubfunção: Administração GeralPrograma: ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTOObjetivo do programa:Manter e ampliar o sistema de abastecimento de água e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Justificativa do programa:O Município possui uma autarquia responsável pela captação, adução, reservação, tratamento e distribuição de água potável nos municípios de Capinzal e Ouro. O Município está implantando sistema decoleta e tratamento coletivo de esgoto.
28122

II - Descrição das AçõesContribuição ao PASEPIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.149 1 A Contribuição (MES) 12,000 93.930,38Contribuição ao PASEP
Diretrizes do programa:Garantir o abastecimento de água com qualidade e implantar sistema de coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento à população do município com água potável98,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 214/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0140

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 40.000,0040.000,00Total: 40.000,00 0,00 40.000,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL 14.00FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 14.01Unidade:Função: HabitaçãoSubfunção: Habitação UrbanaPrograma: HABITAÇÃO POPULARObjetivo do programa:Ampliar os programas habitacionais através da aquisição de terrenos, construção de moradias populares e distribuição de cestas de materiais de construção em forma de auxílio a famílias carentes de baixarenda.Justificativa do programa:O desenvolvimento econômico e o crescimento populacional geraram déficit habitacional atingindo especialmente as pessoas que apresentam renda familiar de 01 a 03 salários mínimos. O Municípioelaborou o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social que retrata a realidade atual e contém as diretrizes para enfrentamento da situação evidenciada
16482

II - Descrição das AçõesAuxílio ao Pagamento de Aluguel SocialIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.138 1 A Familias atendidas (UN) 30,000 40.000,00Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social
Diretrizes do programa:Reduzir o déficit habitacional através de programas populares inseridos no Plano Municipal de Habitação de Interesse Social.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a população que busca auxílio moradia junto ao município30,00060,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 215/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0140

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 12.500,0012.500,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 300.000,00300.000,00Total: 312.500,00 0,00 312.500,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL 14.00FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 14.01Unidade:Função: HabitaçãoSubfunção: Habitação UrbanaPrograma: HABITAÇÃO POPULARObjetivo do programa:Ampliar os programas habitacionais através da aquisição de terrenos, construção de moradias populares e distribuição de cestas de materiais de construção em forma de auxílio a famílias carentes de baixarenda.Justificativa do programa:O desenvolvimento econômico e o crescimento populacional geraram déficit habitacional atingindo especialmente as pessoas que apresentam renda familiar de 01 a 03 salários mínimos. O Municípioelaborou o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social que retrata a realidade atual e contém as diretrizes para enfrentamento da situação evidenciada
16482

II - Descrição das AçõesConstrução de casas popularesIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.058 1 P Habitações (UN) 10,000 312.500,00Construção de casas populares
Diretrizes do programa:Reduzir o déficit habitacional através de programas populares inseridos no Plano Municipal de Habitação de Interesse Social.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a população que busca auxílio moradia junto ao município30,00060,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 216/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0140

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 80.000,0080.000,00Total: 80.000,00 0,00 80.000,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL 14.00FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 14.01Unidade:Função: HabitaçãoSubfunção: Habitação UrbanaPrograma: HABITAÇÃO POPULARObjetivo do programa:Ampliar os programas habitacionais através da aquisição de terrenos, construção de moradias populares e distribuição de cestas de materiais de construção em forma de auxílio a famílias carentes de baixarenda.Justificativa do programa:O desenvolvimento econômico e o crescimento populacional geraram déficit habitacional atingindo especialmente as pessoas que apresentam renda familiar de 01 a 03 salários mínimos. O Municípioelaborou o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social que retrata a realidade atual e contém as diretrizes para enfrentamento da situação evidenciada
16482

II - Descrição das AçõesAquisição de terreno para construção de casas popularesIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.057 1 P Lotes terrenos (UN) 10,000 80.000,00Aquisição de terreno para construção de casas populares
Diretrizes do programa:Reduzir o déficit habitacional através de programas populares inseridos no Plano Municipal de Habitação de Interesse Social.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a população que busca auxílio moradia junto ao município30,00060,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 217/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0140

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 60.000,0060.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 12.500,0012.500,00Total: 72.500,00 0,00 72.500,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL 14.00FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 14.01Unidade:Função: HabitaçãoSubfunção: Habitação UrbanaPrograma: HABITAÇÃO POPULARObjetivo do programa:Ampliar os programas habitacionais através da aquisição de terrenos, construção de moradias populares e distribuição de cestas de materiais de construção em forma de auxílio a famílias carentes de baixarenda.Justificativa do programa:O desenvolvimento econômico e o crescimento populacional geraram déficit habitacional atingindo especialmente as pessoas que apresentam renda familiar de 01 a 03 salários mínimos. O Municípioelaborou o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social que retrata a realidade atual e contém as diretrizes para enfrentamento da situação evidenciada
16482

II - Descrição das AçõesReforma de unidades habitacionaisIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.137 1 A Habitações (UN) 10,000 72.500,00Reforma de unidades habitacionais
Diretrizes do programa:Reduzir o déficit habitacional através de programas populares inseridos no Plano Municipal de Habitação de Interesse Social.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a população que busca auxílio moradia junto ao município30,00060,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 218/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0050

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 20.000,0020.000,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL 15.00FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 15.01Unidade:Função: Gestão AmbientalSubfunção: Preservação e Conservação AmbientalPrograma: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEObjetivo do programa:Diminuir o impacto ambiental causado pelas ações inadequadas, melhorar a qualidade da água e o equilíbrio da fauna e da flora da região; estimular e ampliar os projetos de cunho socioambiental parapromover a educação e conscientização ambiental.Justificativa do programa:Algumas práticas de produção agrícola e de manejo dos recursos naturais como solo, água e florestas experimentados no planeta ao longo dos anos com impactos que comprometeram o meio ambiente naárea rural, inclusive, no nosso município, exigindo, hoje, atitudes e procedimentos adequados dos produtores e das administrações públicas nas esferas municipal, estadual e federal que visem a proteção danatureza e a recuperação das áreas mais atingidas, sob pena de um futuro sem as condições de sobrevivência de qualquer tipo de vida. No âmbito municipal, pretende-se desenvolver políticas públicas queobjetivem a reversão gradativa do quadro atual. Da mesma forma, as áreas urbanas com o ligeiro crescimento populacional associado a construções irregulares e a falta de cuidado com a destinação do lixo,além de gases poluidores emitidos excessivamente por fábricas e automóveis, exigem cada vez mais no município ações que visem a educação ambiental e a conscientização popular para garantir aqualidade de vida.

18541

II - Descrição das AçõesImplantação de Lixeiras ComunitáriasIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.142 1 A Lixeiras (UN) 10,000 22.000,00Implantação de Lixeiras Comunitárias
Diretrizes do programa:Desenvolver ações para minimizar o impacto ambiental causado pela ação do homem e da própria natureza; proteção dos mananciais hídricos e fontes superficiais, apoiando e incentivando o plantio deárvores para proteção das fontes d'água, bem como cercá-las, recompor matas ciliares às margens de rios e córregos e construção de reservatórios; recuperar áreas ambientalmente degradadas, apoiar aprodução agroecológica e a destinação final correta do lixo.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas previstas50,00070,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 219/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 2.000,002.000,00Total: 22.000,00 0,00 22.000,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 220/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0050

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 16.000,0016.000,00Total: 16.000,00 0,00 16.000,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL 15.00FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 15.01Unidade:Função: Gestão AmbientalSubfunção: Preservação e Conservação AmbientalPrograma: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEObjetivo do programa:Diminuir o impacto ambiental causado pelas ações inadequadas, melhorar a qualidade da água e o equilíbrio da fauna e da flora da região; estimular e ampliar os projetos de cunho socioambiental parapromover a educação e conscientização ambiental.Justificativa do programa:Algumas práticas de produção agrícola e de manejo dos recursos naturais como solo, água e florestas experimentados no planeta ao longo dos anos com impactos que comprometeram o meio ambiente naárea rural, inclusive, no nosso município, exigindo, hoje, atitudes e procedimentos adequados dos produtores e das administrações públicas nas esferas municipal, estadual e federal que visem a proteção danatureza e a recuperação das áreas mais atingidas, sob pena de um futuro sem as condições de sobrevivência de qualquer tipo de vida. No âmbito municipal, pretende-se desenvolver políticas públicas queobjetivem a reversão gradativa do quadro atual. Da mesma forma, as áreas urbanas com o ligeiro crescimento populacional associado a construções irregulares e a falta de cuidado com a destinação do lixo,além de gases poluidores emitidos excessivamente por fábricas e automóveis, exigem cada vez mais no município ações que visem a educação ambiental e a conscientização popular para garantir aqualidade de vida.

18541

II - Descrição das AçõesApoio a realização de encontros, seminários e eventosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.141 1 A Eventos (UN) 4,000 16.000,00Apoio a realização de encontros, seminários e eventos
Diretrizes do programa:Desenvolver ações para minimizar o impacto ambiental causado pela ação do homem e da própria natureza; proteção dos mananciais hídricos e fontes superficiais, apoiando e incentivando o plantio deárvores para proteção das fontes d'água, bem como cercá-las, recompor matas ciliares às margens de rios e córregos e construção de reservatórios; recuperar áreas ambientalmente degradadas, apoiar aprodução agroecológica e a destinação final correta do lixo.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas previstas50,00070,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 221/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 222/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0050

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 21.000,0021.000,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL 15.00FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 15.01Unidade:Função: Gestão AmbientalSubfunção: Preservação e Conservação AmbientalPrograma: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEObjetivo do programa:Diminuir o impacto ambiental causado pelas ações inadequadas, melhorar a qualidade da água e o equilíbrio da fauna e da flora da região; estimular e ampliar os projetos de cunho socioambiental parapromover a educação e conscientização ambiental.Justificativa do programa:Algumas práticas de produção agrícola e de manejo dos recursos naturais como solo, água e florestas experimentados no planeta ao longo dos anos com impactos que comprometeram o meio ambiente naárea rural, inclusive, no nosso município, exigindo, hoje, atitudes e procedimentos adequados dos produtores e das administrações públicas nas esferas municipal, estadual e federal que visem a proteção danatureza e a recuperação das áreas mais atingidas, sob pena de um futuro sem as condições de sobrevivência de qualquer tipo de vida. No âmbito municipal, pretende-se desenvolver políticas públicas queobjetivem a reversão gradativa do quadro atual. Da mesma forma, as áreas urbanas com o ligeiro crescimento populacional associado a construções irregulares e a falta de cuidado com a destinação do lixo,além de gases poluidores emitidos excessivamente por fábricas e automóveis, exigem cada vez mais no município ações que visem a educação ambiental e a conscientização popular para garantir aqualidade de vida.

18541

II - Descrição das AçõesManutenção, ampliação e reestruturação do Centro de Educação Sócio AmbientalIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.140 1 A Centro (UN) 1,000 27.000,00Manutenção, ampliação e reestruturação do Centro deEducação Sócio Ambiental
Diretrizes do programa:Desenvolver ações para minimizar o impacto ambiental causado pela ação do homem e da própria natureza; proteção dos mananciais hídricos e fontes superficiais, apoiando e incentivando o plantio deárvores para proteção das fontes d'água, bem como cercá-las, recompor matas ciliares às margens de rios e córregos e construção de reservatórios; recuperar áreas ambientalmente degradadas, apoiar aprodução agroecológica e a destinação final correta do lixo.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas previstas50,00070,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 223/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 6.000,006.000,00Total: 27.000,00 0,00 27.000,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 224/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0050

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 16.000,0016.000,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL 15.00FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 15.01Unidade:Função: Gestão AmbientalSubfunção: Preservação e Conservação AmbientalPrograma: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEObjetivo do programa:Diminuir o impacto ambiental causado pelas ações inadequadas, melhorar a qualidade da água e o equilíbrio da fauna e da flora da região; estimular e ampliar os projetos de cunho socioambiental parapromover a educação e conscientização ambiental.Justificativa do programa:Algumas práticas de produção agrícola e de manejo dos recursos naturais como solo, água e florestas experimentados no planeta ao longo dos anos com impactos que comprometeram o meio ambiente naárea rural, inclusive, no nosso município, exigindo, hoje, atitudes e procedimentos adequados dos produtores e das administrações públicas nas esferas municipal, estadual e federal que visem a proteção danatureza e a recuperação das áreas mais atingidas, sob pena de um futuro sem as condições de sobrevivência de qualquer tipo de vida. No âmbito municipal, pretende-se desenvolver políticas públicas queobjetivem a reversão gradativa do quadro atual. Da mesma forma, as áreas urbanas com o ligeiro crescimento populacional associado a construções irregulares e a falta de cuidado com a destinação do lixo,além de gases poluidores emitidos excessivamente por fábricas e automóveis, exigem cada vez mais no município ações que visem a educação ambiental e a conscientização popular para garantir aqualidade de vida.

18541

II - Descrição das AçõesManutenção, ampliação e reestruturação do Horto FlorestalIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.139 1 A Mudas (UN) 50000,000 19.000,00Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal
Diretrizes do programa:Desenvolver ações para minimizar o impacto ambiental causado pela ação do homem e da própria natureza; proteção dos mananciais hídricos e fontes superficiais, apoiando e incentivando o plantio deárvores para proteção das fontes d'água, bem como cercá-las, recompor matas ciliares às margens de rios e córregos e construção de reservatórios; recuperar áreas ambientalmente degradadas, apoiar aprodução agroecológica e a destinação final correta do lixo.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas previstas50,00070,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 225/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 3.000,003.000,00Total: 19.000,00 0,00 19.000,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 226/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0050

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 7.000,007.000,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL 15.00FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 15.01Unidade:Função: Gestão AmbientalSubfunção: Preservação e Conservação AmbientalPrograma: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEObjetivo do programa:Diminuir o impacto ambiental causado pelas ações inadequadas, melhorar a qualidade da água e o equilíbrio da fauna e da flora da região; estimular e ampliar os projetos de cunho socioambiental parapromover a educação e conscientização ambiental.Justificativa do programa:Algumas práticas de produção agrícola e de manejo dos recursos naturais como solo, água e florestas experimentados no planeta ao longo dos anos com impactos que comprometeram o meio ambiente naárea rural, inclusive, no nosso município, exigindo, hoje, atitudes e procedimentos adequados dos produtores e das administrações públicas nas esferas municipal, estadual e federal que visem a proteção danatureza e a recuperação das áreas mais atingidas, sob pena de um futuro sem as condições de sobrevivência de qualquer tipo de vida. No âmbito municipal, pretende-se desenvolver políticas públicas queobjetivem a reversão gradativa do quadro atual. Da mesma forma, as áreas urbanas com o ligeiro crescimento populacional associado a construções irregulares e a falta de cuidado com a destinação do lixo,além de gases poluidores emitidos excessivamente por fábricas e automóveis, exigem cada vez mais no município ações que visem a educação ambiental e a conscientização popular para garantir aqualidade de vida.

18541

II - Descrição das AçõesConstrução de Cisternas na área urbana e rural.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.059 1 P Cisternas (UN) 10,000 17.000,00Construção de Cisternas na área urbana e rural.
Diretrizes do programa:Desenvolver ações para minimizar o impacto ambiental causado pela ação do homem e da própria natureza; proteção dos mananciais hídricos e fontes superficiais, apoiando e incentivando o plantio deárvores para proteção das fontes d'água, bem como cercá-las, recompor matas ciliares às margens de rios e córregos e construção de reservatórios; recuperar áreas ambientalmente degradadas, apoiar aprodução agroecológica e a destinação final correta do lixo.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas previstas50,00070,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 227/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 10.000,0010.000,00Total: 17.000,00 0,00 17.000,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 228/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0050

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 30.000,0030.000,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL 15.00FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 15.01Unidade:Função: Gestão AmbientalSubfunção: Recuperação de Áreas DegradadasPrograma: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEObjetivo do programa:Diminuir o impacto ambiental causado pelas ações inadequadas, melhorar a qualidade da água e o equilíbrio da fauna e da flora da região; estimular e ampliar os projetos de cunho socioambiental parapromover a educação e conscientização ambiental.Justificativa do programa:Algumas práticas de produção agrícola e de manejo dos recursos naturais como solo, água e florestas experimentados no planeta ao longo dos anos com impactos que comprometeram o meio ambiente naárea rural, inclusive, no nosso município, exigindo, hoje, atitudes e procedimentos adequados dos produtores e das administrações públicas nas esferas municipal, estadual e federal que visem a proteção danatureza e a recuperação das áreas mais atingidas, sob pena de um futuro sem as condições de sobrevivência de qualquer tipo de vida. No âmbito municipal, pretende-se desenvolver políticas públicas queobjetivem a reversão gradativa do quadro atual. Da mesma forma, as áreas urbanas com o ligeiro crescimento populacional associado a construções irregulares e a falta de cuidado com a destinação do lixo,além de gases poluidores emitidos excessivamente por fábricas e automóveis, exigem cada vez mais no município ações que visem a educação ambiental e a conscientização popular para garantir aqualidade de vida.

18543

II - Descrição das AçõesRecuperação de áreas degradadasIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.143 1 A Terrenos (M2) 25000,000 32.000,00Recuperação de áreas degradadas
Diretrizes do programa:Desenvolver ações para minimizar o impacto ambiental causado pela ação do homem e da própria natureza; proteção dos mananciais hídricos e fontes superficiais, apoiando e incentivando o plantio deárvores para proteção das fontes d'água, bem como cercá-las, recompor matas ciliares às margens de rios e córregos e construção de reservatórios; recuperar áreas ambientalmente degradadas, apoiar aprodução agroecológica e a destinação final correta do lixo.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas previstas50,00070,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 229/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações4.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 2.000,002.000,00Total: 32.000,00 0,00 32.000,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 230/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0050

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 20.000,0020.000,00Total: 20.000,00 0,00 20.000,00

I - Classificação Órgão: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL 15.00FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 15.01Unidade:Função: Gestão AmbientalSubfunção: Recursos HídricosPrograma: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEObjetivo do programa:Diminuir o impacto ambiental causado pelas ações inadequadas, melhorar a qualidade da água e o equilíbrio da fauna e da flora da região; estimular e ampliar os projetos de cunho socioambiental parapromover a educação e conscientização ambiental.Justificativa do programa:Algumas práticas de produção agrícola e de manejo dos recursos naturais como solo, água e florestas experimentados no planeta ao longo dos anos com impactos que comprometeram o meio ambiente naárea rural, inclusive, no nosso município, exigindo, hoje, atitudes e procedimentos adequados dos produtores e das administrações públicas nas esferas municipal, estadual e federal que visem a proteção danatureza e a recuperação das áreas mais atingidas, sob pena de um futuro sem as condições de sobrevivência de qualquer tipo de vida. No âmbito municipal, pretende-se desenvolver políticas públicas queobjetivem a reversão gradativa do quadro atual. Da mesma forma, as áreas urbanas com o ligeiro crescimento populacional associado a construções irregulares e a falta de cuidado com a destinação do lixo,além de gases poluidores emitidos excessivamente por fábricas e automóveis, exigem cada vez mais no município ações que visem a educação ambiental e a conscientização popular para garantir aqualidade de vida.

18544

II - Descrição das AçõesProteção de fontes naturaisIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.144 1 A Fontes (UN) 7,000 20.000,00Proteção de fontes naturais
Diretrizes do programa:Desenvolver ações para minimizar o impacto ambiental causado pela ação do homem e da própria natureza; proteção dos mananciais hídricos e fontes superficiais, apoiando e incentivando o plantio deárvores para proteção das fontes d'água, bem como cercá-las, recompor matas ciliares às margens de rios e córregos e construção de reservatórios; recuperar áreas ambientalmente degradadas, apoiar aprodução agroecológica e a destinação final correta do lixo.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas previstas50,00070,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 231/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 232/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0010

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 165.000,00165.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 4.200,004.200,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 6.000,006.000,00Total: 175.200,00 0,00 175.200,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 16.00SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 16.01Unidade:Função: AdministraçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: PLANEJAMENTO E CONTROLEObjetivo do programa:Supervisionar a gestão dos sistemas de planejamento e controle; coordenar o processo de elaboração do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais; acompanhar e controlar aexecução dos programas, planos, diretrizes, objetivos, ações e metas de governo; coordenar a elaboração e acompanhamento da tramitação de projetos visando à captação de recursos para odesenvolvimento de ações institucionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta; produzir informações gerenciais para orientar o Chefe do Poder Executivo na tomada de decisões; atuar nosistema de Organização e Métodos visando aprimorar a qualidade do atendimento público; avaliar o desempenho organizacional e a satisfação da população na prestação dos serviços públicos.Justificativa do programa:O Planejamento será executado pelo órgão central dos Sistemas de Planejamento, Controle, Gestão e Projetos no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional.
4122

II - Descrição das AçõesManutenção da Secretaria de PlanejamentoIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.090 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 175.200,00Manutenção da Secretaria de Planejamento
Diretrizes do programa:Desempenhar as atribuições inerentes ao órgão central dos sistemas de Planejamento, Controle, Gestão, Organização e Métodos e Assessoria de Planejamento e elaboração de projetos para captação derecursos.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das funções do Planejamento80,000100,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 233/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0055

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 170.000,00170.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 13.000,0013.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 13.000,0013.000,00Total: 196.000,00 0,00 196.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 17.00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 17.01Unidade:Função: AdministraçãoSubfunção: Administração GeralPrograma: DESENVOLVIMENTO ECONOMICOObjetivo do programa:Fortalecer as atividades econômicas objetivando a consolidação do Município como centro regional de negócios; qualificar e requalificar a mão-de-obra disponível; apoiar a instalação de novas empresas e aampliação das atividades existentes; promover o turismo de eventos e o lazer de modo a aumentar a receita do Município e a de qualidade de vida da população.Justificativa do programa:Encontram-se instaladas no Município 97 indústrias, 500 casas comerciais, 619 prestadores de serviços e 111 profissionais liberais totalizando 1.327 inscrições no cadastro econômico municipal.
4122

II - Descrição das AçõesManutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.091 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 196.000,00Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Diretrizes do programa:Desenvolver ações que visem fomentar o crescimento econômico e a geração de renda; estimular o empreendedorismo, o turismo de eventos e lazer em parceria com a iniciativa privada e entidades declasse que possibilitem o desenvolvimento socioeconômico do Município.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas previstas70,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 234/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0055

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 10.500,0010.500,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 200.000,00200.000,00Total: 210.500,00 0,00 210.500,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 17.00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 17.01Unidade:Função: IndústriaSubfunção: Promoção IndustrialPrograma: DESENVOLVIMENTO ECONOMICOObjetivo do programa:Fortalecer as atividades econômicas objetivando a consolidação do Município como centro regional de negócios; qualificar e requalificar a mão-de-obra disponível; apoiar a instalação de novas empresas e aampliação das atividades existentes; promover o turismo de eventos e o lazer de modo a aumentar a receita do Município e a de qualidade de vida da população.Justificativa do programa:Encontram-se instaladas no Município 97 indústrias, 500 casas comerciais, 619 prestadores de serviços e 111 profissionais liberais totalizando 1.327 inscrições no cadastro econômico municipal.
22661

II - Descrição das AçõesExecução de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.042 1 P Unidade Gestora (UN) 1,000 210.500,00Execução de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.
Diretrizes do programa:Desenvolver ações que visem fomentar o crescimento econômico e a geração de renda; estimular o empreendedorismo, o turismo de eventos e lazer em parceria com a iniciativa privada e entidades declasse que possibilitem o desenvolvimento socioeconômico do Município.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas previstas70,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 235/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0055

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 10.000,0010.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 400.000,00400.000,00Total: 410.000,00 0,00 410.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 17.00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 17.01Unidade:Função: Comércio e ServiçosSubfunção: Promoção ComercialPrograma: DESENVOLVIMENTO ECONOMICOObjetivo do programa:Fortalecer as atividades econômicas objetivando a consolidação do Município como centro regional de negócios; qualificar e requalificar a mão-de-obra disponível; apoiar a instalação de novas empresas e aampliação das atividades existentes; promover o turismo de eventos e o lazer de modo a aumentar a receita do Município e a de qualidade de vida da população.Justificativa do programa:Encontram-se instaladas no Município 97 indústrias, 500 casas comerciais, 619 prestadores de serviços e 111 profissionais liberais totalizando 1.327 inscrições no cadastro econômico municipal.
23691

II - Descrição das AçõesConstrução de uma arena multiusoIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.045 1 P Edificação (M2) 250,000 410.000,00Construção de uma arena multiuso
Diretrizes do programa:Desenvolver ações que visem fomentar o crescimento econômico e a geração de renda; estimular o empreendedorismo, o turismo de eventos e lazer em parceria com a iniciativa privada e entidades declasse que possibilitem o desenvolvimento socioeconômico do Município.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas previstas70,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 236/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0055

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 10.250,0010.250,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 100.000,00100.000,00Total: 110.250,00 0,00 110.250,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 17.00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 17.01Unidade:Função: Comércio e ServiçosSubfunção: Promoção ComercialPrograma: DESENVOLVIMENTO ECONOMICOObjetivo do programa:Fortalecer as atividades econômicas objetivando a consolidação do Município como centro regional de negócios; qualificar e requalificar a mão-de-obra disponível; apoiar a instalação de novas empresas e aampliação das atividades existentes; promover o turismo de eventos e o lazer de modo a aumentar a receita do Município e a de qualidade de vida da população.Justificativa do programa:Encontram-se instaladas no Município 97 indústrias, 500 casas comerciais, 619 prestadores de serviços e 111 profissionais liberais totalizando 1.327 inscrições no cadastro econômico municipal.
23691

II - Descrição das AçõesPavimentação das vias internas do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.044 1 P Pavimentação (M2) 2000,000 110.250,00Pavimentação das vias internas do Parque de ExposiçõesDomingos Pellizzaro.
Diretrizes do programa:Desenvolver ações que visem fomentar o crescimento econômico e a geração de renda; estimular o empreendedorismo, o turismo de eventos e lazer em parceria com a iniciativa privada e entidades declasse que possibilitem o desenvolvimento socioeconômico do Município.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas previstas70,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 237/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0055

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 20.000,0020.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 225.000,00225.000,00Total: 245.000,00 0,00 245.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 17.00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 17.01Unidade:Função: Comércio e ServiçosSubfunção: Promoção ComercialPrograma: DESENVOLVIMENTO ECONOMICOObjetivo do programa:Fortalecer as atividades econômicas objetivando a consolidação do Município como centro regional de negócios; qualificar e requalificar a mão-de-obra disponível; apoiar a instalação de novas empresas e aampliação das atividades existentes; promover o turismo de eventos e o lazer de modo a aumentar a receita do Município e a de qualidade de vida da população.Justificativa do programa:Encontram-se instaladas no Município 97 indústrias, 500 casas comerciais, 619 prestadores de serviços e 111 profissionais liberais totalizando 1.327 inscrições no cadastro econômico municipal.
23691

II - Descrição das AçõesAmpliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.043 1 P Edificação (M2) 250,000 245.000,00Ampliação e reestruturação do Parque de ExposiçõesDomingos Pellizzaro.
Diretrizes do programa:Desenvolver ações que visem fomentar o crescimento econômico e a geração de renda; estimular o empreendedorismo, o turismo de eventos e lazer em parceria com a iniciativa privada e entidades declasse que possibilitem o desenvolvimento socioeconômico do Município.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas previstas70,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 238/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0055

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 250.000,00250.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 10.000,0010.000,00Total: 260.000,00 0,00 260.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 17.00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 17.01Unidade:Função: Comércio e ServiçosSubfunção: Promoção ComercialPrograma: DESENVOLVIMENTO ECONOMICOObjetivo do programa:Fortalecer as atividades econômicas objetivando a consolidação do Município como centro regional de negócios; qualificar e requalificar a mão-de-obra disponível; apoiar a instalação de novas empresas e aampliação das atividades existentes; promover o turismo de eventos e o lazer de modo a aumentar a receita do Município e a de qualidade de vida da população.Justificativa do programa:Encontram-se instaladas no Município 97 indústrias, 500 casas comerciais, 619 prestadores de serviços e 111 profissionais liberais totalizando 1.327 inscrições no cadastro econômico municipal.
23691

II - Descrição das AçõesManutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.093 1 A Parque (UN) 1,000 260.000,00Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.
Diretrizes do programa:Desenvolver ações que visem fomentar o crescimento econômico e a geração de renda; estimular o empreendedorismo, o turismo de eventos e lazer em parceria com a iniciativa privada e entidades declasse que possibilitem o desenvolvimento socioeconômico do Município.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas previstas70,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 239/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0055

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 17.000,0017.000,00Total: 17.000,00 0,00 17.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 17.00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 17.01Unidade:Função: Comércio e ServiçosSubfunção: Promoção ComercialPrograma: DESENVOLVIMENTO ECONOMICOObjetivo do programa:Fortalecer as atividades econômicas objetivando a consolidação do Município como centro regional de negócios; qualificar e requalificar a mão-de-obra disponível; apoiar a instalação de novas empresas e aampliação das atividades existentes; promover o turismo de eventos e o lazer de modo a aumentar a receita do Município e a de qualidade de vida da população.Justificativa do programa:Encontram-se instaladas no Município 97 indústrias, 500 casas comerciais, 619 prestadores de serviços e 111 profissionais liberais totalizando 1.327 inscrições no cadastro econômico municipal.
23691

II - Descrição das AçõesApoio a capacitação profissionalIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.092 1 A Cursos (UN) 3,000 17.000,00Apoio a capacitação profissional
Diretrizes do programa:Desenvolver ações que visem fomentar o crescimento econômico e a geração de renda; estimular o empreendedorismo, o turismo de eventos e lazer em parceria com a iniciativa privada e entidades declasse que possibilitem o desenvolvimento socioeconômico do Município.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas previstas70,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 240/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0055

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 50.000,0050.000,00Total: 50.000,00 0,00 50.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 17.00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 17.01Unidade:Função: Comércio e ServiçosSubfunção: TurismoPrograma: DESENVOLVIMENTO ECONOMICOObjetivo do programa:Fortalecer as atividades econômicas objetivando a consolidação do Município como centro regional de negócios; qualificar e requalificar a mão-de-obra disponível; apoiar a instalação de novas empresas e aampliação das atividades existentes; promover o turismo de eventos e o lazer de modo a aumentar a receita do Município e a de qualidade de vida da população.Justificativa do programa:Encontram-se instaladas no Município 97 indústrias, 500 casas comerciais, 619 prestadores de serviços e 111 profissionais liberais totalizando 1.327 inscrições no cadastro econômico municipal.
23695

II - Descrição das AçõesApoio e incentivo ao turismoIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.095 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 50.000,00Apoio e incentivo ao turismo
Diretrizes do programa:Desenvolver ações que visem fomentar o crescimento econômico e a geração de renda; estimular o empreendedorismo, o turismo de eventos e lazer em parceria com a iniciativa privada e entidades declasse que possibilitem o desenvolvimento socioeconômico do Município.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas previstas70,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 241/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0055

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.50.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosTransferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 0,00 30.000,0030.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 150.000,00150.000,00Total: 180.000,00 0,00 180.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 17.00SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 17.01Unidade:Função: Comércio e ServiçosSubfunção: TurismoPrograma: DESENVOLVIMENTO ECONOMICOObjetivo do programa:Fortalecer as atividades econômicas objetivando a consolidação do Município como centro regional de negócios; qualificar e requalificar a mão-de-obra disponível; apoiar a instalação de novas empresas e aampliação das atividades existentes; promover o turismo de eventos e o lazer de modo a aumentar a receita do Município e a de qualidade de vida da população.Justificativa do programa:Encontram-se instaladas no Município 97 indústrias, 500 casas comerciais, 619 prestadores de serviços e 111 profissionais liberais totalizando 1.327 inscrições no cadastro econômico municipal.
23695

II - Descrição das AçõesPromoção de feiras e eventosIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.094 1 A Eventos (UN) 4,000 180.000,00Promoção de feiras e eventos
Diretrizes do programa:Desenvolver ações que visem fomentar o crescimento econômico e a geração de renda; estimular o empreendedorismo, o turismo de eventos e lazer em parceria com a iniciativa privada e entidades declasse que possibilitem o desenvolvimento socioeconômico do Município.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual do cumprimento das metas previstas70,000



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALPlanilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais Página: 242/248Data: 16/07/2020LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

0175

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 5.000,005.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 110.000,00110.000,00Total: 115.000,00 0,00 115.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.00SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência à Criança e ao AdolescentePrograma: REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEObjetivo do programa:Proporcionar condições de formação, acesso ao saber, saúde, bem estar, desenvolvimento e preparação para o trabalho e a vida, oferecendo às crianças e adolescentes melhores perspectivas de futuro.Proporcionar atendimento integral às crianças e aos adolescentes abrigados oferecendo-lhes possibilidades de reintegração familiar ou adoção.Justificativa do programa:No município de Capinzal há 6.094 crianças e adolescentes com idade compreendida zero a 18 anos. No atendimento à criança e adolescente o município de Capinzal conta com os Serviços do Centro deReferência de Assistência Social-CRAS que atende o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV em unidade urbana (CECON) e unidade rural (CCC Vila União) e o PAIF - Serviço deProteção e Atendimento Integral à Família. Também conta com o Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação deServiços à Comunidade (PSC) na Proteção Social de Média Complexidade e na Proteção Social de Alta Complexidade conta com um abrigo institucional consorciado com outros quatro municípios.
8243

II - Descrição das AçõesAmpliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRASIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.097 1 A Edificação (M2) 50,000 115.000,00Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico doCRAS
Diretrizes do programa:O CMDCA e o Conselho Tutelar atendem às questões inerentes a proteção integral da criança e do adolescente tendo em vista as suas atribuições.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento as crianças que necessitam do serviço social90,000100,000
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0175

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 88.200,0088.200,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 4.400,004.400,00Total: 92.600,00 0,00 92.600,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.00SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência à Criança e ao AdolescentePrograma: REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEObjetivo do programa:Proporcionar condições de formação, acesso ao saber, saúde, bem estar, desenvolvimento e preparação para o trabalho e a vida, oferecendo às crianças e adolescentes melhores perspectivas de futuro.Proporcionar atendimento integral às crianças e aos adolescentes abrigados oferecendo-lhes possibilidades de reintegração familiar ou adoção.Justificativa do programa:No município de Capinzal há 6.094 crianças e adolescentes com idade compreendida zero a 18 anos. No atendimento à criança e adolescente o município de Capinzal conta com os Serviços do Centro deReferência de Assistência Social-CRAS que atende o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV em unidade urbana (CECON) e unidade rural (CCC Vila União) e o PAIF - Serviço deProteção e Atendimento Integral à Família. Também conta com o Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação deServiços à Comunidade (PSC) na Proteção Social de Média Complexidade e na Proteção Social de Alta Complexidade conta com um abrigo institucional consorciado com outros quatro municípios.
8243

II - Descrição das AçõesAdequação e manutenção de ginásio de esportes junto ao CECON.III - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.096 1 A Ginásio (UN) 1,000 92.600,00Adequação e manutenção de ginásio de esportes junto aoCECON.
Diretrizes do programa:O CMDCA e o Conselho Tutelar atendem às questões inerentes a proteção integral da criança e do adolescente tendo em vista as suas atribuições.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento as crianças que necessitam do serviço social90,000100,000
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0175

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 10.000,0010.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 80.000,0080.000,00Total: 90.000,00 0,00 90.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.00SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência à Criança e ao AdolescentePrograma: REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEObjetivo do programa:Proporcionar condições de formação, acesso ao saber, saúde, bem estar, desenvolvimento e preparação para o trabalho e a vida, oferecendo às crianças e adolescentes melhores perspectivas de futuro.Proporcionar atendimento integral às crianças e aos adolescentes abrigados oferecendo-lhes possibilidades de reintegração familiar ou adoção.Justificativa do programa:No município de Capinzal há 6.094 crianças e adolescentes com idade compreendida zero a 18 anos. No atendimento à criança e adolescente o município de Capinzal conta com os Serviços do Centro deReferência de Assistência Social-CRAS que atende o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV em unidade urbana (CECON) e unidade rural (CCC Vila União) e o PAIF - Serviço deProteção e Atendimento Integral à Família. Também conta com o Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação deServiços à Comunidade (PSC) na Proteção Social de Média Complexidade e na Proteção Social de Alta Complexidade conta com um abrigo institucional consorciado com outros quatro municípios.
8243

II - Descrição das AçõesAmpliação e adequação do centro de convivência da criança e do adolescente - CECONIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.047 1 P Edificação (M2) 25,000 90.000,00Ampliação e adequação do centro de convivência dacriança e do adolescente - CECON
Diretrizes do programa:O CMDCA e o Conselho Tutelar atendem às questões inerentes a proteção integral da criança e do adolescente tendo em vista as suas atribuições.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento as crianças que necessitam do serviço social90,000100,000
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0185

Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.1.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 950.000,00950.000,003.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 176.000,00176.000,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 20.000,0020.000,00Total: 1.146.000,00 0,00 1.146.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.00SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência ComunitáriaPrograma: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOCObjetivo do programa:Promover a manutenção da política de assistência social, oferecendo estrutura adequada e profissionais capacitados para o melhor atendimento e enfrentamento das demandas inerentes. Reduzir asvulnerabilidades e riscos sociais econômicos e pessoais provocados por situações adversas como, nascimento, morte, contingências sociais, dentre outros.Justificativa do programa:Este programa atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e organizações sociais. No ano de 2015, com a Lei Complementar nº 186/2015, foi criada a Secretaria de Assistência Social, havendodesde então a melhoria e ampliação dos serviços oferecidos trazendo a consequente adequação física e humana para essas demandas.
8244

II - Descrição das AçõesManutenção da secretaria de Assistência SocialIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.099 1 A Unidade Gestora (UN) 1,000 1.146.000,00Manutenção da secretaria de Assistência Social
Diretrizes do programa:Proporcionar condições físicas e humanas para melhor atendimento aos usuários da política de assistência social. Executar o Plano Municipal de Assistência Social.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a pessoas carentes que necessitam dos serviços sociais.70,00090,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 17.000,0017.000,00Total: 17.000,00 0,00 17.000,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.00SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência ComunitáriaPrograma: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOCObjetivo do programa:Promover a manutenção da política de assistência social, oferecendo estrutura adequada e profissionais capacitados para o melhor atendimento e enfrentamento das demandas inerentes. Reduzir asvulnerabilidades e riscos sociais econômicos e pessoais provocados por situações adversas como, nascimento, morte, contingências sociais, dentre outros.Justificativa do programa:Este programa atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e organizações sociais. No ano de 2015, com a Lei Complementar nº 186/2015, foi criada a Secretaria de Assistência Social, havendodesde então a melhoria e ampliação dos serviços oferecidos trazendo a consequente adequação física e humana para essas demandas.
8244

II - Descrição das AçõesCapacitação de profissionais da área socialIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira2.098 1 A Profissionais (UN) 5,000 17.000,00Capacitação de profissionais da área social
Diretrizes do programa:Proporcionar condições físicas e humanas para melhor atendimento aos usuários da política de assistência social. Executar o Plano Municipal de Assistência Social.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a pessoas carentes que necessitam dos serviços sociais.70,00090,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 5.500,005.500,004.4.90.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosAplicacoes Diretas 0,00 110.000,00110.000,00Total: 115.500,00 0,00 115.500,00

I - Classificação Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.00SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.01Unidade:Função: Assistência SocialSubfunção: Assistência ComunitáriaPrograma: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOCObjetivo do programa:Promover a manutenção da política de assistência social, oferecendo estrutura adequada e profissionais capacitados para o melhor atendimento e enfrentamento das demandas inerentes. Reduzir asvulnerabilidades e riscos sociais econômicos e pessoais provocados por situações adversas como, nascimento, morte, contingências sociais, dentre outros.Justificativa do programa:Este programa atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e organizações sociais. No ano de 2015, com a Lei Complementar nº 186/2015, foi criada a Secretaria de Assistência Social, havendodesde então a melhoria e ampliação dos serviços oferecidos trazendo a consequente adequação física e humana para essas demandas.
8244

II - Descrição das AçõesConstrução de espaço físico para a melhoria da gestão da assistência socialIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira1.049 1 P Edificação (M2) 50,000 115.500,00Construção de espaço físico para a melhoria da gestão daassistência social
Diretrizes do programa:Proporcionar condições físicas e humanas para melhor atendimento aos usuários da política de assistência social. Executar o Plano Municipal de Assistência Social.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano: percentual de atendimento a pessoas carentes que necessitam dos serviços sociais.70,00090,000
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Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso Vinculados TotalOrdináriosIII - Detalhamento das Ações9.9.99.00.00.00.00.00 00.01.0000 - Recursos OrdináriosRESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,0050.000,00Total: 50.000,00 50.000,00

I - Classificação Órgão: RESERVA DE CONTINGENCIA 99.00RESERVA DE CONTIGENCIA 99.99Unidade:Função: Reserva de ContingênciaSubfunção: Reserva de ContingênciaPrograma: RESERVA DE CONTIGÊNCIAObjetivo do programa:Recursos destinados à cobertura de despesas com riscos fiscais.Justificativa do programa:Previsão de recursos para cobertura de riscos fiscais, de despesas imprevistas oriundas de danos causados por intempéries, processos de desapropriação de imóveis, obtenção de resultado primário.
99999

II - Descrição das AçõesReserva de contingênciaIII - Detalhamento das Ações
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira9.999 1 R Reserva Contingência (RC) 1,000 50.000,00Reserva de contingência
Diretrizes do programa:Previsão de recursos para cobertura de riscos fiscais, de despesas imprevistas oriundas de danos causados por intempéries, processos de desapropriação de imóveis, obtenção de resultado primário.Nome do indicador estabelecido:Indicador (Índice) previsto no planejamento:Indicador (índice) pretendido no final do plano:

Total LDO: 100.329.000,00________________________________NILVO DORINIPREFEITO MUNICIPAL


