Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Pato Branco

Programa de Trabalho de Governo
Folha:
Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercicio de 2013 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

02.000.0000
02.062.0000
02.062.0004

Judiciaria
Defesa do Interesse Publico no Processo
Representar o Municipio em Juizo, em
todas
as
suas
instancias,
esarar
pareceres
sobre
processos
administrativos,
contratos, editais e
outros
documentos
de
interesse
municipal, ajuizar a cobranca da divida
ativa, dar cumprimento aos precatorios
judiciais, nortear todas as decisoes e
atos no que concerne a legalidade e a
forma destes.

04.000.0000
04.122.0000
04.122.0002

Administracao
Administracao Geral
Assessoramento
Geral
do
Poder
Executivo,
proporcionando
o
entrosamento entre a comunidade de modo
geral,
manter relacoes com o Poder
Legislativo, coordenar e supervisionar
os orgaos da Administracao, organizar
diariamente a agenda de compromissos do
Prefeito, prezar pela observancia dos
principios constitucionais que norteiam
aa dministracao publica, em especial
pelos principios da flexibilidade, da
transparencia,
da
equidade
e da
prestacao de contas.
Proceder de acordo com as normas legais
para a atender as Forcas Armadas do
Brasil, no sentido de alistar os jovens
para o servico militar obrigatorio, e
demai satribuicoes correlatas.
Gerenciar
as atividades de todas as
unidades
ligadas
a Secretaria de
Planejamento
Tem
a
finalidade
de
assegurar o
funcionamento de forma ampla de toda a
estrutura
da Administracao Municipal
atendendo todas as Secretarias dentro
do ambito de sua competencia garantindo
assim o bom funcionamento da maquina
administrtiva
assegurando
um
atendimento de qualidade em todas as
areas
de
atuacao do Poder Publico
Municipal.
Coordenar
e manter
a Secrearia de
Engenharia, obras e servicos publicos,
melhorando e desenvolvendo efetivamente
a funcao que lhe e pertinente a fim de
buscar o melhor para o Municipio no que
tange as suas atribuicoes
Conjunto
de
acoes
que objetivam a
prestacao
de servicos publicos tais
como,
construcao
de
ciclovias,
construcao de galerias pluviais, manter

04.122.0006

04.122.0007

04.122.0008

04.122.0017

04.122.0019

Projetos

1.776.195,44
1.776.195,44

Atividades

Oper. Especiais

1

Total

518.111,61
518.111,61
518.111,61

518.111,61
518.111,61
518.111,61

16.129.655,60
11.487.481,98
929.371,22

17.905.851,04
13.263.677,42
929.371,22

81.902,85

81.902,85

107.171,63

107.171,63

3.541.612,10

3.541.612,10

148.375,66

148.375,66

1.981.660,58

1.981.660,58
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

04.122.0020

04.122.0021

04.122.0022

04.122.0025

04.122.0028

04.122.0029

04.122.0030

e ampliar a sinalizacao horizontal e
vertical; construir e conservar pracas,
jardins e trevos; manter o aeroporto
municipal, implementar o Plano Diretor,
trabalhar
em
parceria
com as
Associacoes de Bairros na definicao e
na
execucao
de
obras,
manter as
atividades do Departamento de Servicos
Urbanos, manter e ampliar a rede de
iluminacao publica.
Manutencao do Departamento Rodoviario,
objetivando a conservacao de maquinas e
veiculos,
utilizados
na melhoria de
estradas vicinais do Municipio, visando
o escoamento da producao agropecuaria;
Manter o Aeroporto Municipal, Usina de
asfalto, parque de maquinas e demais
atribuicoes atinentes a Secretaria.
Melhorar
as
condicoes
de
trafegabilidade da malha viaria urbana
do Municipio de Pato Branco, promover a
educacao no transito, o monitoramento
deste, mantendo e ampliando o ESTAR,
incentivando tambem os estacionamentos
privados,
prezar
pela
sinalizacao
aliada a acessibilidade dos pedestres
garantindo assim sua seguranca.
Promover a Assistencia Social em todos
os seus ambitos coordenando todas as
unidades e orgaos ligados a Secretaria.
Desenvolvimento Economico e Tecnologico
Consolidar o municipio como um grande
centro
economico
e tecnologico da
regiao e do Estado, com visao nacional
Promover o Turismo no Municipio de Pato
Branco
desenvolvendo
todas as suas
possibilidades, explorar os atrativos
naturais
que o Municipio oferece, o
turismo
urbano e rural, transformar
Pato
Branco
em polo com estrutura
modelo
para
a pratica de esportes
radicais.
Manter
as atividades do Gabinete da
Secretaria de Agricultura, coordenando
e acompanhando todas as atividades
Desenvolver
programas
de
fomento a
producao,
fornecer
treinamento a
tecnicos
e produtores; Manter SIM Servico
de
Inspecao
Municipal;
construir pocos artesianos e/ou fontes
de agua na zona rural; contribuicao a
EMATER para prestacao de servicos de
extensao rural e assistencia tecnica;
aquisicao
de
veiculo para extensao
rural; aquisicao de calcario; criar o
Centro de Treinamento para produtores.
Implantar e apoiar agroindustrias.

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

2

Total

1.327.145,66

1.327.145,66

5.105,34

5.105,34

194.477,45

194.477,45

464.372,25

464.372,25

233.240,13

233.240,13

163.743,16

163.743,16

801.973,19

801.973,19
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao
04.122.0031
04.122.0034

04.122.0041

04.123.0000
04.123.0011

04.123.0012

04.123.0013

04.123.0014

04.124.0000
04.124.0005

Melhorar
as
estradas
rurais
e a
Infra-estrutura rural.
Promover
a
limpeza
publica,
implementando a coleta seletiva, com a
implantacao
de
aterro
sanitario
controlado, transformando os residuos
solidos em fonte de renda.
Manter
as equipes de rendimento que
representam o Municipio nas competicoes
oficiais, no esporte amador. Coordenar,
supervisionar e executar as atividades
relativas ao desenvolvimento do esporte
amador, a recreacao e o lazer, assim
como os servicos de apoio para o bom
funcionamento da divisao de esportes;
aquisicao
de
material
esportivo e
equipamentos.
Administracao Financeira
Viabilizar,
coordenar e controlar os
objetivos
e metas
programadas pelo
Executivo Municipal, repassar recursos
e controlar as atividades executadas
pelos
orgaos
da
Administracao;
modernizar a Estrutura Administrativa e
Fazendaria,
bem
como
viabilizar
servicos
e melhorias
necessarias no
Setor, observar as regras estabelecidas
para
compras, atraves do competente
processo
licitatorio,
coordenar a
tesouraria
e
a
tributacao e
fiscalizacao, alem da fiel observancia
aos encargos gerais.
Adquirir
via
processo
licitatorio
materiais
e servicos para atender a
demando do Municipio
Recebimento
e
conferencia
de
documentos,
planejar
e executar os
pagamentos,
emitir
relatorios
financeiros
e boletins
de
caixa,
controlar os saldos bancarios e demais
atiidades pertinentes a Secretaria.
Emitir
relatorios
das
atividades
financeiras anuais, coleta de dados e
informacoes
do
comportamento
da
execucao orcamentaria, fisando atingir
metas e propostas, bem como conferir,
registrar
os
boletins e movimentos
diarios
de
caixa,
conciliacao de
extratos das contas bancarias, elaborar
balancetes
mensais,
balanco
anual,
prestacao
de
contas
de convenios,
publicacao de relatorios bimestrais e
quadrimestrais de coformidade com a Lei
Complementar 101/2000. Elaboracao do
SIM/AM.
Controle Interno
Acompanhar
todas
as
operacoes que

Projetos

Atividades

1.649.648,44

1.053.182,81

126.547,00

Oper. Especiais

3

Total
2.702.831,25
126.547,00

454.147,95

454.147,95

1.617.408,92
383.422,63

1.617.408,92
383.422,63

504.393,36

504.393,36

214.573,20

214.573,20

515.019,73

515.019,73

163.503,44
163.503,44

163.503,44
163.503,44
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

04.128.0000
04.128.0008

04.128.0010

04.129.0000
04.129.0015

04.131.0000
04.131.0003

envolvam
o
Patrimonio
Fisico ou
Financeiro,
tomada
de
contas
dos
ordenadores
de
despesas, garantir a
observancia
das disposicoes contidas
nos
Provimentos
do
TCE, convenios
firmados com a Uniao e o Estado, manter
controle que ateste o cumprimento da
Legislacao
aplicada
a
execucao
orcamentaria, ao processo licitatorio,
fazer cumprir a Lei no 8.666/93, quanto
as
licitacoes,
parecer
tecnico e
acompanhar as Prestacoes de Contas de
convenio e demais atos pertinentes
Formacao de Recursos Humanos
Tem
a
finalidade
de
assegurar o
funcionamento de forma ampla de toda a
estrutura
da Administracao Municipal
atendendo todas as Secretarias dentro
do ambito de sua competencia garantindo
assim o bom funcionamento da maquina
administrtiva
assegurando
um
atendimento de qualidade em todas as
areas
de
atuacao do Poder Publico
Municipal.
Execucao
das atividades relativas ao
pessoal
civil,
contratacao
de
funcionarios
atraves
de
concurso
publico,
teste
seletivo,
controle
funcional,
elaboracao
de
folha de
pagamento,
adotar
politicas
de
valorizacao e capacitacao permanente do
quadro
de
servidores
municipais,
promover
a revisao
do Estatuto, do
Plano
de
cargos
e salarios dos
Servidores,
estudar
a possibilidade
junto ao Legislativo da implantacao da
Licenca premio, aprimorar os mecaismos
de
avaliacao
de desempenho, manter
parcerias
Administracao de Receitas
Registrar
e controlar o lancamento,
cobranca e o pagamento dos tributos
municipais,
orientar e fiscalizar as
atividades dos contribuintes e adotar
medidas legais nos ilicitos fiscais,
emissao de guias e carnes para cobranca
dos
impostos
e taxas; expedicao de
alvaras
de localizacao e certidoes,
alem do pagamento do ICMS Ecologico,
conforme Legislacao Municipal.
Comunicacao Social
Publicar todos os atos administrativos
do
Municipio,
informar
o Chefe do
Executivo Municipal sobre os anuncios
relacionados
a
Administracao;
Dar
cumprimento a Lei Organica do Municipio
e
o
provimento
do
TC
quanto a

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

4

Total

1.662.755,98
4.958,85

1.662.755,98
4.958,85

1.657.797,13

1.657.797,13

492.467,54
492.467,54

492.467,54
492.467,54

639.933,24
639.933,24

639.933,24
639.933,24
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

04.573.0000
04.573.0025

publicidade.
Difundir
as
potencialidades do Municipio de Pato
Branco
atraves
dos
veiculos de
comunicacao
e
parcerias
com
personalidades
"estrelas"
do
mundo
artistico e esportivo ligadas a nossa
cidade.
Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec
Desenvolvimento Economico e Tecnologico
Consolidar o municipio como um grande
centro
economico
e tecnologico da
regiao e do Estado, com visao nacional

06.000.0000
06.182.0000
06.182.0009

Seguranca Publica
Defesa Civil
Garantir a seguranca contra sinistros
que possam ocorrer no ambito regional
de sua competencia

08.000.0000
08.241.0000
08.241.0024

Assistencia Social
Assistencia ao Idoso
Manter atividades de assistencia social
basica de edia e alta complexidade,
tanto para pessoa idosa, quanto para
portadores de deficiencia e familiares,
bem
como, acoes socioassisternciais,
insercao
socioprofissional,
fortalecimento
de
vinculos
comunitarios, Programa Bolsa Familia,
implantacao
de
projetos
pelo
PBF
Municipal, mantera tividades dos CRAS,
servicos vinculados ao PAIF e PAEFI, e
demais servicos de sua incumbencia.
Assistencia ao Portador de Deficiencia
Manter atividades de assistencia social
basica de edia e alta complexidade,
tanto para pessoa idosa, quanto para
portadores de deficiencia e familiares,
bem
como, acoes socioassisternciais,
insercao
socioprofissional,
fortalecimento
de
vinculos
comunitarios, Programa Bolsa Familia,
implantacao
de
projetos
pelo
PBF
Municipal, mantera tividades dos CRAS,
servicos vinculados ao PAIF e PAEFI, e
demais servicos de sua incumbencia.
Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Manter o Fundo Municipal da crianca e
do
adolescente no que se refere as
atividades da politica deatendimento a
crianca,
atraves
da manutencao das
casas de abrigamento para criancas e
adolescentes em situacao de risco, bem
como, para prestar apoio as entidades
publicas e privadas de apoio a crianca.
Assistencia Comunitaria
Manter atividades de assistencia social

08.242.0000
08.242.0024

08.243.0000
08.243.0023

08.244.0000
08.244.0024

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

5

Total

66.104,50
66.104,50

66.104,50
66.104,50

334.526,73
334.526,73
334.526,73

334.526,73
334.526,73
334.526,73

5.058.933,17
53.796,97
53.796,97

5.081.733,12
53.796,97
53.796,97

43.147,44
43.147,44

43.147,44
43.147,44

1.211,93
1.211,93

1.611.172,11
1.611.172,11

1.612.384,04
1.612.384,04

21.588,02
21.588,02

3.350.816,65
3.350.816,65

3.372.404,67
3.372.404,67

22.799,95
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

Oper. Especiais

6

Projetos

Atividades

Total

687.683,19
280.000,00

77.266.216,29
14.949.240,84
218.301,08

77.953.899,48
15.229.240,84
218.301,08

280.000,00

14.730.939,76

15.010.939,76

407.683,19
407.683,19

20.071.989,49
20.071.989,49

20.479.672,68
20.479.672,68

37.504.523,07
37.504.523,07

37.504.523,07
37.504.523,07

basica de edia e alta complexidade,
tanto para pessoa idosa, quanto para
portadores de deficiencia e familiares,
bem
como, acoes socioassisternciais,
insercao
socioprofissional,
fortalecimento
de
vinculos
comunitarios, Programa Bolsa Familia,
implantacao
de
projetos
pelo
PBF
Municipal, mantera tividades dos CRAS,
servicos vinculados ao PAIF e PAEFI, e
demais servicos de sua incumbencia.
10.000.0000
10.122.0000
10.122.0042

10.122.0043

10.301.0000
10.301.0043

10.302.0000
10.302.0043

Saude
Administracao Geral
Gerencia da Saude Municipal promovendo
a humanizacao da saude, acompanhando e
controlando o atendimento e a busca e
aplicacao e recursos.
Manter e melhorar estrutura dos postos
de saude, coordenar as atividades para
execucao dos servicos da saude bucal,
material odontologico e manutencao dos
aparelhos,
aquisicao de odontomovel.
Coordenar as atividades para execucao
dos
servicos
de
saude
a nivel
ambulatorial. Coordenar as atividades
para
execucao
dos
programas de
prevencao coletiva, programa de saude
da familia, programa de DNA, equipes de
saude
bucal,
planejamento familiar,
dentre
outros,
alem de humanizar o
atendimento.
Atencao Basica
Manter e melhorar estrutura dos postos
de saude, coordenar as atividades para
execucao dos servicos da saude bucal,
material odontologico e manutencao dos
aparelhos,
aquisicao de odontomovel.
Coordenar as atividades para execucao
dos
servicos
de
saude
a nivel
ambulatorial. Coordenar as atividades
para
execucao
dos
programas de
prevencao coletiva, programa de saude
da familia, programa de DNA, equipes de
saude
bucal,
planejamento familiar,
dentre
outros,
alem de humanizar o
atendimento.
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Manter e melhorar estrutura dos postos
de saude, coordenar as atividades para
execucao dos servicos da saude bucal,
material odontologico e manutencao dos
aparelhos,
aquisicao de odontomovel.
Coordenar as atividades para execucao
dos
servicos
de
saude
a nivel
ambulatorial. Coordenar as atividades
para
execucao
dos
programas de
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

10.303.0000
10.303.0043

10.304.0000
10.304.0043

10.305.0000
10.305.0043

11.000.0000
11.331.0000
11.331.0010

prevencao coletiva, programa de saude
da familia, programa de DNA, equipes de
saude
bucal,
planejamento familiar,
dentre
outros,
alem de humanizar o
atendimento.
Suporte Profilatico e Terapeutico
Manter e melhorar estrutura dos postos
de saude, coordenar as atividades para
execucao dos servicos da saude bucal,
material odontologico e manutencao dos
aparelhos,
aquisicao de odontomovel.
Coordenar as atividades para execucao
dos
servicos
de
saude
a nivel
ambulatorial. Coordenar as atividades
para
execucao
dos
programas de
prevencao coletiva, programa de saude
da familia, programa de DNA, equipes de
saude
bucal,
planejamento familiar,
dentre
outros,
alem de humanizar o
atendimento.
Vigilancia Sanitaria
Manter e melhorar estrutura dos postos
de saude, coordenar as atividades para
execucao dos servicos da saude bucal,
material odontologico e manutencao dos
aparelhos,
aquisicao de odontomovel.
Coordenar as atividades para execucao
dos
servicos
de
saude
a nivel
ambulatorial. Coordenar as atividades
para
execucao
dos
programas de
prevencao coletiva, programa de saude
da familia, programa de DNA, equipes de
saude
bucal,
planejamento familiar,
dentre
outros,
alem de humanizar o
atendimento.
Vigilancia Epidemiologica
Manter e melhorar estrutura dos postos
de saude, coordenar as atividades para
execucao dos servicos da saude bucal,
material odontologico e manutencao dos
aparelhos,
aquisicao de odontomovel.
Coordenar as atividades para execucao
dos
servicos
de
saude
a nivel
ambulatorial. Coordenar as atividades
para
execucao
dos
programas de
prevencao coletiva, programa de saude
da familia, programa de DNA, equipes de
saude
bucal,
planejamento familiar,
dentre
outros,
alem de humanizar o
atendimento.
Trabalho
Protecao e Beneficios ao Trabalhador
Execucao
das atividades relativas ao
pessoal
civil,
contratacao
de
funcionarios
atraves
de
concurso
publico,
teste
seletivo,
controle

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

7

Total

2.872.801,86
2.872.801,86

2.872.801,86
2.872.801,86

1.747.483,72
1.747.483,72

1.747.483,72
1.747.483,72

120.177,31
120.177,31

120.177,31
120.177,31

819.447,73
256.854,61
256.854,61

819.447,73
256.854,61
256.854,61
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

11.333.0000
11.333.0027

11.333.0057
11.334.0000
11.334.0027

11.334.0030

12.000.0000
12.122.0000
12.122.0038

Projetos

funcional,
elaboracao
de
folha de
pagamento,
adotar
politicas
de
valorizacao e capacitacao permanente do
quadro
de
servidores
municipais,
promover
a revisao
do Estatuto, do
Plano
de
cargos
e salarios dos
Servidores,
estudar
a possibilidade
junto ao Legislativo da implantacao da
Licenca premio, aprimorar os mecaismos
de
avaliacao
de desempenho, manter
parcerias
Empregabilidade
Incentivo a Implantacao de Industrias e
Novas
Tecnologias,
com aquisicao de
terreno
e
execucao
de
obras de
infra-estrutura, visando a instalacao
de
industrias,
beneficiando a zona
urbana e rural; Transformar o Municipio
em Centro Tecnologico, aumentar o Setor
de Confeccoes, gerar mais empregos e
captar recursos para o desenvolvimento
industrial,
programa
incubadoras,
repassando
experiencias e divulgacao
para
fomentar
as
exportacoes e
importacoes.
Capacitar Trabalhadores
Fomento ao Trabalho
Incentivo a Implantacao de Industrias e
Novas
Tecnologias,
com aquisicao de
terreno
e
execucao
de
obras de
infra-estrutura, visando a instalacao
de
industrias,
beneficiando a zona
urbana e rural; Transformar o Municipio
em Centro Tecnologico, aumentar o Setor
de Confeccoes, gerar mais empregos e
captar recursos para o desenvolvimento
industrial,
programa
incubadoras,
repassando
experiencias e divulgacao
para
fomentar
as
exportacoes e
importacoes.
Desenvolver
programas
de
fomento a
producao,
fornecer
treinamento a
tecnicos
e produtores; Manter SIM Servico
de
Inspecao
Municipal;
construir pocos artesianos e/ou fontes
de agua na zona rural; contribuicao a
EMATER para prestacao de servicos de
extensao rural e assistencia tecnica;
aquisicao
de
veiculo para extensao
rural; aquisicao de calcario; criar o
Centro de Treinamento para produtores.
Implantar e apoiar agroindustrias.
Educacao
Administracao Geral
Coordenacao
de
Educacao,
Cultura,
Esporte e Lazer, controland desta forma

3.111.929,76

Atividades

Oper. Especiais

8

Total

387.493,58
79.553,12

387.493,58
79.553,12

307.940,46
175.099,54
124.005,65

307.940,46
175.099,54
124.005,65

51.093,89

51.093,89

38.113.123,23
173.395,38
173.395,38

41.225.052,99
173.395,38
173.395,38

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Pato Branco

Programa de Trabalho de Governo
Folha:
Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

12.306.0000
12.306.0039

12.361.0000
12.361.0039

12.364.0000
12.364.0039

12.365.0000
12.365.0039

todas
as
atividades
ligadas a
Secretaria
Municipal
de
Educacao,
Cultura, Esporte e Lazer
Alimentacao e Nutricao
Manter
alimentacao
escolar
aos
estudantes da rede publica de ensino
Municipal,
conforme
determina a
Legislacao Federal vigente, em parceria
com
o MEC/FNDE/PNAE/PMAE.
Constuir,
ampliar e conservar unidades escolares
de
ensino pre-escolar, fundamental e
especial.
Coordenar,
orientar e
supervisionar
os
servicos
administrativos necessarios ao perfeito
funcionamento do departamento. Definir
e implementar a politica municipal de
educacao. Manter o Ensino Fundamental,
obedecendo a legislacao vigente.
Ensino Fundamental
Manter
alimentacao
escolar
aos
estudantes da rede publica de ensino
Municipal,
conforme
determina a
Legislacao Federal vigente, em parceria
com
o MEC/FNDE/PNAE/PMAE.
Constuir,
ampliar e conservar unidades escolares
de
ensino pre-escolar, fundamental e
especial.
Coordenar,
orientar e
supervisionar
os
servicos
administrativos necessarios ao perfeito
funcionamento do departamento. Definir
e implementar a politica municipal de
educacao. Manter o Ensino Fundamental,
obedecendo a legislacao vigente.
Ensino Superior
Manter
alimentacao
escolar
aos
estudantes da rede publica de ensino
Municipal,
conforme
determina a
Legislacao Federal vigente, em parceria
com
o MEC/FNDE/PNAE/PMAE.
Constuir,
ampliar e conservar unidades escolares
de
ensino pre-escolar, fundamental e
especial.
Coordenar,
orientar e
supervisionar
os
servicos
administrativos necessarios ao perfeito
funcionamento do departamento. Definir
e implementar a politica municipal de
educacao. Manter o Ensino Fundamental,
obedecendo a legislacao vigente.
Educacao Infantil
Manter
alimentacao
escolar
aos
estudantes da rede publica de ensino
Municipal,
conforme
determina a
Legislacao Federal vigente, em parceria
com
o MEC/FNDE/PNAE/PMAE.
Constuir,
ampliar e conservar unidades escolares
de
ensino pre-escolar, fundamental e
especial.
Coordenar,
orientar e

Projetos

3.111.929,76
3.111.929,76

Atividades

Oper. Especiais

9

Total

1.290.483,53
1.290.483,53

1.290.483,53
1.290.483,53

32.986.894,16
32.986.894,16

36.098.823,92
36.098.823,92

910,00
910,00

910,00
910,00

3.624.331,30
3.624.331,30

3.624.331,30
3.624.331,30

Estado do Parana
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Programa de Trabalho de Governo
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

12.366.0000
12.366.0039

12.367.0000
12.367.0039

13.000.0000
13.391.0000
13.391.0040
13.392.0000
13.392.0040

Projetos

supervisionar
os
servicos
administrativos necessarios ao perfeito
funcionamento do departamento. Definir
e implementar a politica municipal de
educacao. Manter o Ensino Fundamental,
obedecendo a legislacao vigente.
Educacao de Jovens e Adultos
Manter
alimentacao
escolar
aos
estudantes da rede publica de ensino
Municipal,
conforme
determina a
Legislacao Federal vigente, em parceria
com
o MEC/FNDE/PNAE/PMAE.
Constuir,
ampliar e conservar unidades escolares
de
ensino pre-escolar, fundamental e
especial.
Coordenar,
orientar e
supervisionar
os
servicos
administrativos necessarios ao perfeito
funcionamento do departamento. Definir
e implementar a politica municipal de
educacao. Manter o Ensino Fundamental,
obedecendo a legislacao vigente.
Educacao Especial
Manter
alimentacao
escolar
aos
estudantes da rede publica de ensino
Municipal,
conforme
determina a
Legislacao Federal vigente, em parceria
com
o MEC/FNDE/PNAE/PMAE.
Constuir,
ampliar e conservar unidades escolares
de
ensino pre-escolar, fundamental e
especial.
Coordenar,
orientar e
supervisionar
os
servicos
administrativos necessarios ao perfeito
funcionamento do departamento. Definir
e implementar a politica municipal de
educacao. Manter o Ensino Fundamental,
obedecendo a legislacao vigente.
Cultura
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo
Promover
a Cultura
em
toda a sua
abrangencia
Difusao Cultural
Promover
a Cultura
em
toda a sua
abrangencia

14.000.0000
14.422.0000
14.422.0035

Direitos da Cidadania
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
O PROCON/PR tem como objetivo principal
orientar, educar, proteger e defender
os
consumidores
contra
abusos
praticados pelos fornecedores de bens e
servicos nas relacoes de consumo.

15.000.0000
15.451.0000
15.451.0018

Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Proceder
a
analise
de
arquitetonicos,
expedir

18.833,68
18.833,68
18.833,68

12.307.626,20
12.280.779,04
projetos
alvaras,

Atividades

Oper. Especiais

10

Total

13.108,86
13.108,86

13.108,86
13.108,86

24.000,00
24.000,00

24.000,00
24.000,00

501.430,59

520.264,27
18.833,68
18.833,68

501.430,59
501.430,59

501.430,59
501.430,59

143.751,51
143.751,51
143.751,51

143.751,51
143.751,51
143.751,51

1.562.086,33
1.181.662,23
622.808,81

13.869.712,53
13.462.441,27
622.808,81
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

15.451.0019

15.451.0021

15.452.0000
15.452.0019

15.453.0000
15.453.0019

fiscalizar
a construcao
de
casas,
predios e outras edificacoes, expedir
certificados
de conclusao de obras,
fazer cumprir o Codigo de Postura do
Municipio
e
demais
atribuicoes
pertinentes ao Departamento.
Conjunto
de
acoes
que objetivam a
prestacao
de servicos publicos tais
como,
construcao
de
ciclovias,
construcao de galerias pluviais, manter
e ampliar a sinalizacao horizontal e
vertical; construir e conservar pracas,
jardins e trevos; manter o aeroporto
municipal, implementar o Plano Diretor,
trabalhar
em
parceria
com as
Associacoes de Bairros na definicao e
na
execucao
de
obras,
manter as
atividades do Departamento de Servicos
Urbanos, manter e ampliar a rede de
iluminacao publica.
Melhorar
as
condicoes
de
trafegabilidade da malha viaria urbana
do Municipio de Pato Branco, promover a
educacao no transito, o monitoramento
deste, mantendo e ampliando o ESTAR,
incentivando tambem os estacionamentos
privados,
prezar
pela
sinalizacao
aliada a acessibilidade dos pedestres
garantindo assim sua seguranca.
Servicos Urbanos
Conjunto
de
acoes
que objetivam a
prestacao
de servicos publicos tais
como,
construcao
de
ciclovias,
construcao de galerias pluviais, manter
e ampliar a sinalizacao horizontal e
vertical; construir e conservar pracas,
jardins e trevos; manter o aeroporto
municipal, implementar o Plano Diretor,
trabalhar
em
parceria
com as
Associacoes de Bairros na definicao e
na
execucao
de
obras,
manter as
atividades do Departamento de Servicos
Urbanos, manter e ampliar a rede de
iluminacao publica.
Transportes Coletivos Urbanos
Conjunto
de
acoes
que objetivam a
prestacao
de servicos publicos tais
como,
construcao
de
ciclovias,
construcao de galerias pluviais, manter
e ampliar a sinalizacao horizontal e
vertical; construir e conservar pracas,
jardins e trevos; manter o aeroporto
municipal, implementar o Plano Diretor,
trabalhar
em
parceria
com as
Associacoes de Bairros na definicao e
na
execucao
de
obras,
manter as
atividades do Departamento de Servicos

Projetos

Atividades

12.280.779,04

382.646,77

12.663.425,81

176.206,65

176.206,65

380.144,91
380.144,91

380.144,91
380.144,91

279,19

27.126,35
26.847,16

26.847,16
26.847,16

Oper. Especiais

11

Total
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

15.453.0020

16.000.0000
16.482.0000
16.482.0019

16.482.0024

16.482.0048
17.000.0000
17.512.0000
17.512.0019

Projetos

Urbanos, manter e ampliar a rede de
iluminacao publica.
Manutencao do Departamento Rodoviario,
objetivando a conservacao de maquinas e
veiculos,
utilizados
na melhoria de
estradas vicinais do Municipio, visando
o escoamento da producao agropecuaria;
Manter o Aeroporto Municipal, Usina de
asfalto, parque de maquinas e demais
atribuicoes atinentes a Secretaria.
Habitacao
Habitacao Urbana
Conjunto
de
acoes
que objetivam a
prestacao
de servicos publicos tais
como,
construcao
de
ciclovias,
construcao de galerias pluviais, manter
e ampliar a sinalizacao horizontal e
vertical; construir e conservar pracas,
jardins e trevos; manter o aeroporto
municipal, implementar o Plano Diretor,
trabalhar
em
parceria
com as
Associacoes de Bairros na definicao e
na
execucao
de
obras,
manter as
atividades do Departamento de Servicos
Urbanos, manter e ampliar a rede de
iluminacao publica.
Manter atividades de assistencia social
basica de edia e alta complexidade,
tanto para pessoa idosa, quanto para
portadores de deficiencia e familiares,
bem
como, acoes socioassisternciais,
insercao
socioprofissional,
fortalecimento
de
vinculos
comunitarios, Programa Bolsa Familia,
implantacao
de
projetos
pelo
PBF
Municipal, mantera tividades dos CRAS,
servicos vinculados ao PAIF e PAEFI, e
demais servicos de sua incumbencia.
Programa Casa Propria

152.617,22
152.617,22
68.880,00

Saneamento
Saneamento Basico Urbano
Conjunto
de
acoes
que objetivam a
prestacao
de servicos publicos tais
como,
construcao
de
ciclovias,
construcao de galerias pluviais, manter
e ampliar a sinalizacao horizontal e
vertical; construir e conservar pracas,
jardins e trevos; manter o aeroporto
municipal, implementar o Plano Diretor,
trabalhar
em
parceria
com as
Associacoes de Bairros na definicao e
na
execucao
de
obras,
manter as
atividades do Departamento de Servicos
Urbanos, manter e ampliar a rede de
iluminacao publica.

351.579,34
351.579,34
351.579,34

Atividades

Oper. Especiais

12

Total

279,19

279,19

52.473,09
52.473,09

205.090,31
205.090,31
68.880,00

52.473,09

52.473,09

83.737,22

83.737,22
3.998.918,84
3.998.918,84

4.350.498,18
4.350.498,18
351.579,34
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao
17.512.0034

Promover
a
limpeza
publica,
implementando a coleta seletiva, com a
implantacao
de
aterro
sanitario
controlado, transformando os residuos
solidos em fonte de renda.

18.000.0000
18.541.0000
18.541.0018

Gestao Ambiental
Preservacao e Conservacao Ambiental
Proceder
a
analise
de
projetos
arquitetonicos,
expedir
alvaras,
fiscalizar
a construcao
de
casas,
predios e outras edificacoes, expedir
certificados
de conclusao de obras,
fazer cumprir o Codigo de Postura do
Municipio
e
demais
atribuicoes
pertinentes ao Departamento.
Preservacao
e
Defesa
Ambiental,
utilizando-se
de
parcerias
com
instituicoes
especializadas
governamentais ou nao, com atuacao no
Municipio de Pato Branco, como IAP,
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
dentre outros.
Preservar e conservar o Meio Ambiente,
atraves
do
estimulo
a exploracao
racional
dos
recursos
naturais
renovaveis, da identificacao de fontes
poluidoras, de acoes para reducao dos
indices
de
poluicao,
programa de
educacao ambiental nas escolas da rede
municipal
buscando
uma
melhoria na
qualidade
de
vida;
aquisicao de
veiculo. Acoes prioritarias: mananciais
de abasteciemnto de agua, canalizar o
Rio Ligeiro, Fundos de Vale, Parques
Ambientais,
arborizacao,
reflorestamento como renda, nascentes.
Promover
a
limpeza
publica,
implementando a coleta seletiva, com a
implantacao
de
aterro
sanitario
controlado, transformando os residuos
solidos em fonte de renda.
Controle Ambiental
Preservar e conservar o Meio Ambiente,
atraves
do
estimulo
a exploracao
racional
dos
recursos
naturais
renovaveis, da identificacao de fontes
poluidoras, de acoes para reducao dos
indices
de
poluicao,
programa de
educacao ambiental nas escolas da rede
municipal
buscando
uma
melhoria na
qualidade
de
vida;
aquisicao de
veiculo. Acoes prioritarias: mananciais
de abasteciemnto de agua, canalizar o
Rio Ligeiro, Fundos de Vale, Parques
Ambientais,
arborizacao,
reflorestamento como renda, nascentes.

18.541.0032

18.541.0033

18.541.0034

18.542.0000
18.542.0033

Projetos

398.394,97
156.402,01

61.280,70

Atividades

Total

3.998.918,84

3.998.918,84

1.928.895,77
1.681.311,49
9.860,20

2.327.290,74
1.837.713,50
9.860,20

29.299,17

29.299,17

1.642.152,12

1.703.432,82

95.121,31

180.859,93
180.859,93

Oper. Especiais

13

95.121,31

193.794,63
102.190,75

374.654,56
283.050,68
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao
18.542.0034

18.543.0000
18.543.0033

18.544.0000
18.544.0033

19.000.0000
19.571.0000
19.571.0027

19.572.0000
19.572.0027

Promover
a
limpeza
publica,
implementando a coleta seletiva, com a
implantacao
de
aterro
sanitario
controlado, transformando os residuos
solidos em fonte de renda.
Recuperacao de Areas Degradadas
Preservar e conservar o Meio Ambiente,
atraves
do
estimulo
a exploracao
racional
dos
recursos
naturais
renovaveis, da identificacao de fontes
poluidoras, de acoes para reducao dos
indices
de
poluicao,
programa de
educacao ambiental nas escolas da rede
municipal
buscando
uma
melhoria na
qualidade
de
vida;
aquisicao de
veiculo. Acoes prioritarias: mananciais
de abasteciemnto de agua, canalizar o
Rio Ligeiro, Fundos de Vale, Parques
Ambientais,
arborizacao,
reflorestamento como renda, nascentes.
Recursos Hidricos
Preservar e conservar o Meio Ambiente,
atraves
do
estimulo
a exploracao
racional
dos
recursos
naturais
renovaveis, da identificacao de fontes
poluidoras, de acoes para reducao dos
indices
de
poluicao,
programa de
educacao ambiental nas escolas da rede
municipal
buscando
uma
melhoria na
qualidade
de
vida;
aquisicao de
veiculo. Acoes prioritarias: mananciais
de abasteciemnto de agua, canalizar o
Rio Ligeiro, Fundos de Vale, Parques
Ambientais,
arborizacao,
reflorestamento como renda, nascentes.
Ciencia e Tecnologia
Desenvolvimento Cientifico
Incentivo a Implantacao de Industrias e
Novas
Tecnologias,
com aquisicao de
terreno
e
execucao
de
obras de
infra-estrutura, visando a instalacao
de
industrias,
beneficiando a zona
urbana e rural; Transformar o Municipio
em Centro Tecnologico, aumentar o Setor
de Confeccoes, gerar mais empregos e
captar recursos para o desenvolvimento
industrial,
programa
incubadoras,
repassando
experiencias e divulgacao
para
fomentar
as
exportacoes e
importacoes.
Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia
Incentivo a Implantacao de Industrias e
Novas
Tecnologias,
com aquisicao de
terreno
e
execucao
de
obras de
infra-estrutura, visando a instalacao
de
industrias,
beneficiando a zona

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

14

Total

91.603,88

91.603,88

53.789,65
53.789,65

53.789,65
53.789,65

61.133,03
61.133,03

61.133,03
61.133,03

3.003.931,87

212.536,77
70.943,16
70.943,16

3.216.468,64
70.943,16
70.943,16

103.615,31
103.615,31

68.600,53
68.600,53

172.215,84
172.215,84
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

19.573.0000
19.573.0025

19.573.0027

20.000.0000
20.602.0000
20.602.0030

20.605.0000
20.605.0030

20.606.0000
20.606.0030

urbana e rural; Transformar o Municipio
em Centro Tecnologico, aumentar o Setor
de Confeccoes, gerar mais empregos e
captar recursos para o desenvolvimento
industrial,
programa
incubadoras,
repassando
experiencias e divulgacao
para
fomentar
as
exportacoes e
importacoes.
Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec
Desenvolvimento Economico e Tecnologico
Consolidar o municipio como um grande
centro
economico
e tecnologico da
regiao e do Estado, com visao nacional
Incentivo a Implantacao de Industrias e
Novas
Tecnologias,
com aquisicao de
terreno
e
execucao
de
obras de
infra-estrutura, visando a instalacao
de
industrias,
beneficiando a zona
urbana e rural; Transformar o Municipio
em Centro Tecnologico, aumentar o Setor
de Confeccoes, gerar mais empregos e
captar recursos para o desenvolvimento
industrial,
programa
incubadoras,
repassando
experiencias e divulgacao
para
fomentar
as
exportacoes e
importacoes.
Agricultura
Promocao da Producao Animal
Desenvolver
programas
de
fomento a
producao,
fornecer
treinamento a
tecnicos
e produtores; Manter SIM Servico
de
Inspecao
Municipal;
construir pocos artesianos e/ou fontes
de agua na zona rural; contribuicao a
EMATER para prestacao de servicos de
extensao rural e assistencia tecnica;
aquisicao
de
veiculo para extensao
rural; aquisicao de calcario; criar o
Centro de Treinamento para produtores.
Implantar e apoiar agroindustrias.
Abastecimento
Desenvolver
programas
de
fomento a
producao,
fornecer
treinamento a
tecnicos
e produtores; Manter SIM Servico
de
Inspecao
Municipal;
construir pocos artesianos e/ou fontes
de agua na zona rural; contribuicao a
EMATER para prestacao de servicos de
extensao rural e assistencia tecnica;
aquisicao
de
veiculo para extensao
rural; aquisicao de calcario; criar o
Centro de Treinamento para produtores.
Implantar e apoiar agroindustrias.
Extensao Rural
Desenvolver
programas
de
fomento a
producao,
fornecer
treinamento a

Projetos

Atividades

2.900.316,56
2.900.316,56

72.993,08
68.421,04

2.973.309,64
2.968.737,60

4.572,04

4.572,04

122.849,62
60.122,32
60.122,32

126.649,62
60.122,32
60.122,32

12.594,10
12.594,10

12.594,10
12.594,10

50.133,20
50.133,20

53.933,20
50.133,20

3.800,00

3.800,00

Oper. Especiais

15

Total
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

20.606.0031

22.000.0000
22.661.0000
22.661.0027

22.662.0000
22.662.0027

23.000.0000
23.691.0000
23.691.0026

tecnicos
e produtores; Manter SIM Servico
de
Inspecao
Municipal;
construir pocos artesianos e/ou fontes
de agua na zona rural; contribuicao a
EMATER para prestacao de servicos de
extensao rural e assistencia tecnica;
aquisicao
de
veiculo para extensao
rural; aquisicao de calcario; criar o
Centro de Treinamento para produtores.
Implantar e apoiar agroindustrias.
Melhorar
as
estradas
rurais
e a
Infra-estrutura rural.

Projetos

Atividades

3.800,00

Oper. Especiais

16

Total

3.800,00

Industria
Promocao Industrial
Incentivo a Implantacao de Industrias e
Novas
Tecnologias,
com aquisicao de
terreno
e
execucao
de
obras de
infra-estrutura, visando a instalacao
de
industrias,
beneficiando a zona
urbana e rural; Transformar o Municipio
em Centro Tecnologico, aumentar o Setor
de Confeccoes, gerar mais empregos e
captar recursos para o desenvolvimento
industrial,
programa
incubadoras,
repassando
experiencias e divulgacao
para
fomentar
as
exportacoes e
importacoes.
Producao Industrial
Incentivo a Implantacao de Industrias e
Novas
Tecnologias,
com aquisicao de
terreno
e
execucao
de
obras de
infra-estrutura, visando a instalacao
de
industrias,
beneficiando a zona
urbana e rural; Transformar o Municipio
em Centro Tecnologico, aumentar o Setor
de Confeccoes, gerar mais empregos e
captar recursos para o desenvolvimento
industrial,
programa
incubadoras,
repassando
experiencias e divulgacao
para
fomentar
as
exportacoes e
importacoes.

55.085,25
28.955,27
28.955,27

55.085,25
28.955,27
28.955,27

26.129,98
26.129,98

26.129,98
26.129,98

Comercio e Servicos
Promocao Comercial
Apoiar
as
atividades
relativas ao
comercio e prestacao de servicos local,
a
realizacao
de
feiras
e outros
eventos, objetivando atrair compradores
da
regiao; manter sala de apoio ao
empresario e capacitar trabalhadores,
gerando
empregos,
alem
de
apoiar
programas
de
comercio
exterior,
promover feiras setoriais e exposicoes,
incentivar e qualificar o comercio e a
prestacao de servicos, incentivo a nova
sede do SENAC,

1.343.586,27
844.331,48
844.331,48

1.343.586,27
844.331,48
844.331,48

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Pato Branco

Programa de Trabalho de Governo
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo
Especificacao

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

17

Total

23.695.0000
23.695.0028

Turismo
Promover o Turismo no Municipio de Pato
Branco
desenvolvendo
todas as suas
possibilidades, explorar os atrativos
naturais
que o Municipio oferece, o
turismo
urbano e rural, transformar
Pato
Branco
em polo com estrutura
modelo
para
a pratica de esportes
radicais.

499.254,79
499.254,79

499.254,79
499.254,79

25.000.0000
25.752.0000
25.752.0019

Energia
Energia Eletrica
Conjunto
de
acoes
que objetivam a
prestacao
de servicos publicos tais
como,
construcao
de
ciclovias,
construcao de galerias pluviais, manter
e ampliar a sinalizacao horizontal e
vertical; construir e conservar pracas,
jardins e trevos; manter o aeroporto
municipal, implementar o Plano Diretor,
trabalhar
em
parceria
com as
Associacoes de Bairros na definicao e
na
execucao
de
obras,
manter as
atividades do Departamento de Servicos
Urbanos, manter e ampliar a rede de
iluminacao publica.

2.768.938,64
2.768.938,64
2.768.938,64

2.768.938,64
2.768.938,64
2.768.938,64

26.000.0000
26.782.0000
26.782.0019

Transporte
Transporte Rodoviario
Conjunto
de
acoes
que objetivam a
prestacao
de servicos publicos tais
como,
construcao
de
ciclovias,
construcao de galerias pluviais, manter
e ampliar a sinalizacao horizontal e
vertical; construir e conservar pracas,
jardins e trevos; manter o aeroporto
municipal, implementar o Plano Diretor,
trabalhar
em
parceria
com as
Associacoes de Bairros na definicao e
na
execucao
de
obras,
manter as
atividades do Departamento de Servicos
Urbanos, manter e ampliar a rede de
iluminacao publica.
Manutencao do Departamento Rodoviario,
objetivando a conservacao de maquinas e
veiculos,
utilizados
na melhoria de
estradas vicinais do Municipio, visando
o escoamento da producao agropecuaria;
Manter o Aeroporto Municipal, Usina de
asfalto, parque de maquinas e demais
atribuicoes atinentes a Secretaria.
Melhorar
as
condicoes
de
trafegabilidade da malha viaria urbana
do Municipio de Pato Branco, promover a
educacao no transito, o monitoramento
deste, mantendo e ampliando o ESTAR,
incentivando tambem os estacionamentos

1.341.366,74
1.341.366,74

1.526.531,60
1.526.531,60
182.296,99

26.782.0020

26.782.0021

185.164,86
185.164,86
182.296,99

2.867,87

2.867,87

1.341.366,74

1.341.366,74
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Codigo
Especificacao

Oper. Especiais
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Projetos

Atividades

Total

1.252.420,99

505.539,79
193.625,28
193.625,28

1.757.960,78
193.625,28
193.625,28

1.073,46
1.073,46

291.426,99
291.426,99

292.500,45
292.500,45

1.251.347,53
1.251.347,53

20.487,52
20.487,52

1.271.835,05
1.271.835,05

privados,
prezar
pela
sinalizacao
aliada a acessibilidade dos pedestres
garantindo assim sua seguranca.
27.000.0000
27.811.0000
27.811.0041

27.812.0000
27.812.0041

27.813.0000
27.813.0041

28.000.0000
28.841.0000
28.841.0016

28.843.0000
28.843.0016

28.846.0000
28.846.0016

99.999.9999

Desporto e Lazer
Desporto de Rendimento
Manter
as equipes de rendimento que
representam o Municipio nas competicoes
oficiais, no esporte amador. Coordenar,
supervisionar e executar as atividades
relativas ao desenvolvimento do esporte
amador, a recreacao e o lazer, assim
como os servicos de apoio para o bom
funcionamento da divisao de esportes;
aquisicao
de
material
esportivo e
equipamentos.
Desporto Comunitario
Manter
as equipes de rendimento que
representam o Municipio nas competicoes
oficiais, no esporte amador. Coordenar,
supervisionar e executar as atividades
relativas ao desenvolvimento do esporte
amador, a recreacao e o lazer, assim
como os servicos de apoio para o bom
funcionamento da divisao de esportes;
aquisicao
de
material
esportivo e
equipamentos.
Lazer
Manter
as equipes de rendimento que
representam o Municipio nas competicoes
oficiais, no esporte amador. Coordenar,
supervisionar e executar as atividades
relativas ao desenvolvimento do esporte
amador, a recreacao e o lazer, assim
como os servicos de apoio para o bom
funcionamento da divisao de esportes;
aquisicao
de
material
esportivo e
equipamentos.
Encargos Especiais
Refinanciamento da Divida Interna
Manutencao
das
contribuicoes
do
Municipio com o PASEP, INSS Autonomos,
Sentencas
Judiciais,
Indenizacoes e
Restituicoes.
Servico da Divida Interna
Manutencao
das
contribuicoes
do
Municipio com o PASEP, INSS Autonomos,
Sentencas
Judiciais,
Indenizacoes e
Restituicoes.
Outros Encargos Especiais
Manutencao
das
contribuicoes
do
Municipio com o PASEP, INSS Autonomos,
Sentencas
Judiciais,
Indenizacoes e
Restituicoes.
RReserva de Contingencia

4.684.140,18
250.038,21
250.038,21

4.684.140,18
250.038,21
250.038,21

2.067.661,00
2.067.661,00

2.067.661,00
2.067.661,00

2.366.440,97
2.366.440,97

2.366.440,97
2.366.440,97
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Codigo
Especificacao
Total ................
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Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Total

23.272.977,47

152.777.473,57

4.684.140,18

180.734.591,22

