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      Codigo          Especificacao                                       Projetos        Atividades   Oper. Especiais             Total 

                                                                                                                                         

      01.000.0000     Legislativa                                                       4.680.000,00                        4.680.000,00 

      01.031.0000      Acao Legislativa                                                 4.680.000,00                        4.680.000,00 

      01.031.0001       Manter    o   funcionamento   do   Poder                        4.680.000,00                        4.680.000,00 

                        Legislativo.   Legislar  sobre  assuntos 

                        municipais,    fiscalizar   os   atos da 

                        administracao     municipal,     visando 

                        atender    as    exigencias   e  exercer 

                        competencias  definidas  em  consonancia 

                        com  os preceitos constitucionais, com a 

                        Lei  Organica do Municipio e demais leis 

                        Municipais,   com  Regimento  Interno da 

                        Camara e com a participacao popular. 

                                                                                                                                         

      02.000.0000     Judiciaria                                                          850.000,00                          850.000,00 

      02.061.0000      Acao Judiciaria                                                    850.000,00                          850.000,00 

      02.061.0003       Representar   o  municipio   em   juizo,                          850.000,00                          850.000,00 

                        prestar     assessoramento    juridico e 

                        administracao    municipal,   proceder a 

                        cobranca   juridica   da  divida  ativa, 

                        promover     desapropiacoes,    elaborar 

                        minutas  de  convenios, contratos e atos 

                        administrativos. 

                                                                                                                                         

      04.000.0000     Administracao                                     550.000,00     22.761.564,85                       23.311.564,85 

      04.122.0000      Administracao Geral                              550.000,00     10.671.882,97                       11.221.882,97 

      04.122.0002       Propiciar  melhorias  administrativas em                          289.762,97                          289.762,97 

                        funcao  do  uso  consciente  da  maquina 

                        publica   para   promocao   e  defesa do 

                        patrimonio   publico,   promovendo   uma 

                        reflexao  permanente as boas praticas de 

                        gestao publica. 

      04.122.0004       Dotar    a   cidade   de   um   processo        500.000,00      2.063.545,00                        2.563.545,00 

                        permanente  de planejamento e gestao com 

                        a    participacao   da   populacao   nas 

                        diretrizes  do  desenvolvimento, de modo 

                        a  obter  melhor  qualidade  de  vida da 

                        populacao. 

      04.122.0005       Dar  suporte  operacional  a atuacao dos         50.000,00      8.194.575,00                        8.244.575,00 

                        orgaos    da    administracao    publica 

                        municipal,    visando   integracao   das 

                        diversas  areas da administracao publica 

                        com  objetivo fim de excelencia prestado 

                        junto a comunidade. 

      04.122.0006       Fortalecimento    das    politicas    de                          124.000,00                          124.000,00 

                        responsabilidade  fiscal,  desenvolvendo 

                        mecanismos  da  gestao  e avaliacao para 

                        maior    eficacia   na   aplicacao   dos 

                        recursos  publicos,  aperfeicoamento dos 

                        instrumentos  de  combate  a fraudee e a 

                        sonegacao  fiscal.  Alavancar  as fontes 

                        de  receitas do Municipio, com enfase no 

                        incremento    da    receita   municipal, 
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                        contribuindo  para  o efetivo equilibrio 

                        das  financas  publicas,  garantindo uma 

                        gestao austera com as financas publicas. 

      04.123.0000      Administracao Financeira                                         2.114.999,98                        2.114.999,98 

      04.123.0006       Fortalecimento    das    politicas    de                        2.114.999,98                        2.114.999,98 

                        responsabilidade  fiscal,  desenvolvendo 

                        mecanismos  da  gestao  e avaliacao para 

                        maior    eficacia   na   aplicacao   dos 

                        recursos  publicos,  aperfeicoamento dos 

                        instrumentos  de  combate  a fraudee e a 

                        sonegacao  fiscal.  Alavancar  as fontes 

                        de  receitas do Municipio, com enfase no 

                        incremento    da    receita   municipal, 

                        contribuindo  para  o efetivo equilibrio 

                        das  financas  publicas,  garantindo uma 

                        gestao austera com as financas publicas. 

      04.124.0000      Controle Interno                                                   291.000,00                          291.000,00 

      04.124.0002       Propiciar  melhorias  administrativas em                          291.000,00                          291.000,00 

                        funcao  do  uso  consciente  da  maquina 

                        publica   para   promocao   e  defesa do 

                        patrimonio   publico,   promovendo   uma 

                        reflexao  permanente as boas praticas de 

                        gestao publica. 

      04.125.0000      Normatizacao e Fiscalizacao                                        926.600,00                          926.600,00 

      04.125.0006       Fortalecimento    das    politicas    de                          926.600,00                          926.600,00 

                        responsabilidade  fiscal,  desenvolvendo 

                        mecanismos  da  gestao  e avaliacao para 

                        maior    eficacia   na   aplicacao   dos 

                        recursos  publicos,  aperfeicoamento dos 

                        instrumentos  de  combate  a fraudee e a 

                        sonegacao  fiscal.  Alavancar  as fontes 

                        de  receitas do Municipio, com enfase no 

                        incremento    da    receita   municipal, 

                        contribuindo  para  o efetivo equilibrio 

                        das  financas  publicas,  garantindo uma 

                        gestao austera com as financas publicas. 

      04.126.0000      Tecnologia da Informacao                                           245.900,00                          245.900,00 

      04.126.0005       Dar  suporte  operacional  a atuacao dos                          245.900,00                          245.900,00 

                        orgaos    da    administracao    publica 

                        municipal,    visando   integracao   das 

                        diversas  areas da administracao publica 

                        com  objetivo fim de excelencia prestado 

                        junto a comunidade. 

      04.128.0000      Formacao de Recursos Humanos                                     8.511.181,90                        8.511.181,90 

      04.128.0005       Dar  suporte  operacional  a atuacao dos                        8.511.181,90                        8.511.181,90 

                        orgaos    da    administracao    publica 

                        municipal,    visando   integracao   das 

                        diversas  areas da administracao publica 

                        com  objetivo fim de excelencia prestado 

                        junto a comunidade. 

                                                                                                                                         

      08.000.0000     Assistencia Social                                                6.407.913,62                        6.407.913,62 
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      08.122.0000      Administracao Geral                                                163.000,00                          163.000,00 

      08.122.0014       Dar  suporte  operacional  a atuacao das                          163.000,00                          163.000,00 

                        atividades   da   area   de   Assitencia 

                        Social,     visando     um    servico de 

                        excelencia prestado junto a comunidade. 

      08.241.0000      Assistencia ao Idoso                                             1.039.052,86                        1.039.052,86 

      08.241.0017       Facilitar     a   captacao,    repasse e                        1.039.052,86                        1.039.052,86 

                        aplicacoes   dos   recursos  financeiros 

                        destinados  ao  desenvolvimento de acoes 

                        de  atendimento das politicas sociais da 

                        assistencia   social,  da  crianca  e do 

                        adolescente e do idoso. 

      08.243.0000      Assistencia a Crianca e ao Adolescente                             639.232,23                          639.232,23 

      08.243.0017       Facilitar     a   captacao,    repasse e                          639.232,23                          639.232,23 

                        aplicacoes   dos   recursos  financeiros 

                        destinados  ao  desenvolvimento de acoes 

                        de  atendimento das politicas sociais da 

                        assistencia   social,  da  crianca  e do 

                        adolescente e do idoso. 

      08.244.0000      Assistencia Comunitaria                                          4.566.628,53                        4.566.628,53 

      08.244.0014       Dar  suporte  operacional  a atuacao das                        1.093.200,00                        1.093.200,00 

                        atividades   da   area   de   Assitencia 

                        Social,     visando     um    servico de 

                        excelencia prestado junto a comunidade. 

      08.244.0015       Prevenir  situacoes de risco por meio do                        2.589.740,04                        2.589.740,04 

                        desenvolvimento   de   potencialidades e 

                        aquisicoes,    e  o   fortalecimento  de 

                        vinculos familiares e comunitarios. 

      08.244.0016       Prestar     atendimento    assitencial a                          883.688,49                          883.688,49 

                        familias  e  individuos que se encontram 

                        em   situacao   de   risco   social, por 

                        ocorrencia   de  abandono,  maus  tratos 

                        fisicos  e/ou  psiquicos,  abuso sexual, 

                        uso    de    substancias    psicoativas, 

                        cumprimento  de medidas socioeducativas, 

                        situacao  de  rua,  situacao de trabalho 

                        infantil e de violacao de direitos. 

                                                                                                                                         

      09.000.0000     Previdencia Social                                               13.302.631,60                       13.302.631,60 

      09.272.0000      Previdencia do Regime Estatutario                               13.302.631,60                       13.302.631,60 

      09.272.0024       Buscar  meio  de manter e ou Minimizar o                       13.302.631,60                       13.302.631,60 

                        equilibrio   financeiro   e  atuarial da 

                        previdencia  social do servidor publico, 

                        bem  como  garantir aos seu segurados as 

                        prestacoes   de   servicos  de  natureza 

                        pecuniaria  previstas  pela  previdencia 

                        social. 

                                                                                                                                         

      10.000.0000     Saude                                                            34.481.369,18                       34.481.369,18 

      10.122.0000      Administracao Geral                                                834.079,32                          834.079,32 

      10.122.0009       Coordenar  o planejamento e a formulacao                          834.079,32                          834.079,32 

                        de  politicas  de  saude  a  avaliacao e 
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                        controle dos programas na area de saude. 

      10.301.0000      Atencao Basica                                                  13.096.899,57                       13.096.899,57 

      10.301.0010       Qualificar    as    acoes   e  servicos,                       13.096.899,57                       13.096.899,57 

                        promovendo  a integralidade e a equidade 

                        nas redes de atencao a saude. 

      10.302.0000      Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                           18.914.694,35                       18.914.694,35 

      10.302.0011       Garantir    acesso    qualificado    dos                       18.914.694,35                       18.914.694,35 

                        pacientes   em  situacao  de  urgencia e 

                        emergencia  a  um  dos pontos de atencao 

                        resolutivos da rede. 

      10.304.0000      Vigilancia Sanitaria                                               438.341,87                          438.341,87 

      10.304.0012       Analisar    a   situacao    de    saude,                          438.341,87                          438.341,87 

                        identificar  e controlar determinantes e 

                        condicionantes,    riscos    e   danos a 

                        prevencao  e promocao da saude, por meio 

                        de  acoes  de vigilancia epidemiologica, 

                        vigilancia     sanitaria,     vigilancia 

                        ambiental,    vigilancia   da   saude do 

                        trabalhador e vigilancia laboratorial. 

      10.305.0000      Vigilancia Epidemiologica                                        1.197.354,07                        1.197.354,07 

      10.305.0012       Analisar    a   situacao    de    saude,                        1.197.354,07                        1.197.354,07 

                        identificar  e controlar determinantes e 

                        condicionantes,    riscos    e   danos a 

                        prevencao  e promocao da saude, por meio 

                        de  acoes  de vigilancia epidemiologica, 

                        vigilancia     sanitaria,     vigilancia 

                        ambiental,    vigilancia   da   saude do 

                        trabalhador e vigilancia laboratorial. 

                                                                                                                                         

      11.000.0000     Trabalho                                                            558.500,00                          558.500,00 

      11.333.0000      Empregabilidade                                                    558.500,00                          558.500,00 

      11.333.0021       Desenvolver  acoes de politicas publicas                          558.500,00                          558.500,00 

                        do  Sistema Publico de Trabalho, emprego 

                        e  renda,  em  especial na intermediacao 

                        de  trabalhadores  ao mundo do trabalho, 

                        orientacao   profissional,  qualificacao 

                        profissional,   atendimento   ao  seguro 

                        desemprego,   emissao   de   carteira de 

                        trabalho e outras atividades correlatas. 

                                                                                                                                         

      12.000.0000     Educacao                                          271.000,00     38.146.179,56                       38.417.179,56 

      12.122.0000      Administracao Geral                                                182.700,00                          182.700,00 

      12.122.0007       Garantir   Educacao   de  qualidade  nos                          182.700,00                          182.700,00 

                        CMEIs  e  nas  escolas municipais, a fim 

                        de  proporcionar as criancas o direito a 

                        brincadeira,     atencao     individual, 

                        ambiente      aconchegante,     seguro e 

                        estimulante,    alimentacao   adequada e 

                        aprendizagem  de  qualidade  para  assim 

                        atingirmos    melhores    indices    nas 

                        avaliacoes externas. 

      12.361.0000      Ensino Fundamental                               271.000,00     23.218.619,91                       23.489.619,91 
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      12.361.0007       Garantir   Educacao   de  qualidade  nos        271.000,00     23.218.619,91                       23.489.619,91 

                        CMEIs  e  nas  escolas municipais, a fim 

                        de  proporcionar as criancas o direito a 

                        brincadeira,     atencao     individual, 

                        ambiente      aconchegante,     seguro e 

                        estimulante,    alimentacao   adequada e 

                        aprendizagem  de  qualidade  para  assim 

                        atingirmos    melhores    indices    nas 

                        avaliacoes externas. 

      12.362.0000      Ensino Medio                                                       425.230,00                          425.230,00 

      12.362.0007       Garantir   Educacao   de  qualidade  nos                          425.230,00                          425.230,00 

                        CMEIs  e  nas  escolas municipais, a fim 

                        de  proporcionar as criancas o direito a 

                        brincadeira,     atencao     individual, 

                        ambiente      aconchegante,     seguro e 

                        estimulante,    alimentacao   adequada e 

                        aprendizagem  de  qualidade  para  assim 

                        atingirmos    melhores    indices    nas 

                        avaliacoes externas. 

      12.364.0000      Ensino Superior                                                      3.000,00                            3.000,00 

      12.364.0007       Garantir   Educacao   de  qualidade  nos                            3.000,00                            3.000,00 

                        CMEIs  e  nas  escolas municipais, a fim 

                        de  proporcionar as criancas o direito a 

                        brincadeira,     atencao     individual, 

                        ambiente      aconchegante,     seguro e 

                        estimulante,    alimentacao   adequada e 

                        aprendizagem  de  qualidade  para  assim 

                        atingirmos    melhores    indices    nas 

                        avaliacoes externas. 

      12.365.0000      Educacao Infantil                                               12.680.219,65                       12.680.219,65 

      12.365.0007       Garantir   Educacao   de  qualidade  nos                       12.680.219,65                       12.680.219,65 

                        CMEIs  e  nas  escolas municipais, a fim 

                        de  proporcionar as criancas o direito a 

                        brincadeira,     atencao     individual, 

                        ambiente      aconchegante,     seguro e 

                        estimulante,    alimentacao   adequada e 

                        aprendizagem  de  qualidade  para  assim 

                        atingirmos    melhores    indices    nas 

                        avaliacoes externas. 

      12.366.0000      Educacao de Jovens e Adultos                                       335.379,00                          335.379,00 

      12.366.0007       Garantir   Educacao   de  qualidade  nos                          335.379,00                          335.379,00 

                        CMEIs  e  nas  escolas municipais, a fim 

                        de  proporcionar as criancas o direito a 

                        brincadeira,     atencao     individual, 

                        ambiente      aconchegante,     seguro e 

                        estimulante,    alimentacao   adequada e 

                        aprendizagem  de  qualidade  para  assim 

                        atingirmos    melhores    indices    nas 

                        avaliacoes externas. 

      12.367.0000      Educacao Especial                                                1.301.031,00                        1.301.031,00 

      12.367.0007       Garantir   Educacao   de  qualidade  nos                        1.301.031,00                        1.301.031,00 

                        CMEIs  e  nas  escolas municipais, a fim 
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                        de  proporcionar as criancas o direito a 

                        brincadeira,     atencao     individual, 

                        ambiente      aconchegante,     seguro e 

                        estimulante,    alimentacao   adequada e 

                        aprendizagem  de  qualidade  para  assim 

                        atingirmos    melhores    indices    nas 

                        avaliacoes externas. 

                                                                                                                                         

      13.000.0000     Cultura                                                           1.335.500,00                        1.335.500,00 

      13.392.0000      Difusao Cultural                                                 1.335.500,00                        1.335.500,00 

      13.392.0008       Possibilitar  o  acesso da populacao aos                        1.335.500,00                        1.335.500,00 

                        bens  culturais,  fomentar  e difundir a 

                        cultura   local,   promover  a  formacao 

                        artistica  e fruicao da arte e preservar 

                        o  patrimonio  cultural  e  artistico de 

                        Medianeira. 

                                                                                                                                         

      15.000.0000     Urbanismo                                       4.655.251,30     15.956.064,73                       20.611.316,03 

      15.122.0000      Administracao Geral                                                158.182,00                          158.182,00 

      15.122.0018       Fornecer  condicoes  para  a  Prefeitura                          158.182,00                          158.182,00 

                        atuar     ativamente     nas    acoes de 

                        manutencao,  conservacao,  fiscalizacao, 

                        engenharia   e  arquitetura,  atraves da 

                        execucao  das  acoes  necessarias ao bom 

                        desempenho   das   atividades  de  infra 

                        estrutura e desenvolvimento urbano. 

      15.451.0000      Infra-Estrutura Urbana                         4.605.251,30     13.979.763,73                       18.585.015,03 

      15.451.0018       Fornecer  condicoes  para  a  Prefeitura      4.605.251,30     13.979.763,73                       18.585.015,03 

                        atuar     ativamente     nas    acoes de 

                        manutencao,  conservacao,  fiscalizacao, 

                        engenharia   e  arquitetura,  atraves da 

                        execucao  das  acoes  necessarias ao bom 

                        desempenho   das   atividades  de  infra 

                        estrutura e desenvolvimento urbano. 

      15.452.0000      Servicos Urbanos                                  50.000,00      1.818.119,00                        1.868.119,00 

      15.452.0018       Fornecer  condicoes  para  a  Prefeitura         50.000,00      1.818.119,00                        1.868.119,00 

                        atuar     ativamente     nas    acoes de 

                        manutencao,  conservacao,  fiscalizacao, 

                        engenharia   e  arquitetura,  atraves da 

                        execucao  das  acoes  necessarias ao bom 

                        desempenho   das   atividades  de  infra 

                        estrutura e desenvolvimento urbano. 

                                                                                                                                         

      18.000.0000     Gestao Ambiental                                  262.892,00      1.730.874,12                        1.993.766,12 

      18.541.0000      Preservacao e Conservacao Ambiental              262.892,00      1.730.874,12                        1.993.766,12 

      18.541.0019       Monitorar  a qualidade do meio ambiente,        262.892,00      1.730.874,12                        1.993.766,12 

                        e   melhorar  as  acoes  de  construcao, 

                        manutencao  e  conservacao da area rural 

                        do     municipio,     dando    fomento a 

                        agricultura familiar. 

                                                                                                                                         

      19.000.0000     Ciencia e Tecnologia                                                105.348,70                          105.348,70 
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      19.572.0000      Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia                           105.348,70                          105.348,70 

      19.572.0020       Dinamizar  o desenvolvimento dos setores                          105.348,70                          105.348,70 

                        industrial,  comercio, servicos, turismo 

                        e tecnologico. 

                                                                                                                                         

      20.000.0000     Agricultura                                       980.517,44      2.192.120,60                        3.172.638,04 

      20.122.0000      Administracao Geral                                                134.000,00                          134.000,00 

      20.122.0019       Monitorar  a qualidade do meio ambiente,                          134.000,00                          134.000,00 

                        e   melhorar  as  acoes  de  construcao, 

                        manutencao  e  conservacao da area rural 

                        do     municipio,     dando    fomento a 

                        agricultura familiar. 

      20.606.0000      Extensao Rural                                   980.517,44      2.058.120,60                        3.038.638,04 

      20.606.0019       Monitorar  a qualidade do meio ambiente,        980.517,44      2.058.120,60                        3.038.638,04 

                        e   melhorar  as  acoes  de  construcao, 

                        manutencao  e  conservacao da area rural 

                        do     municipio,     dando    fomento a 

                        agricultura familiar. 

                                                                                                                                         

      23.000.0000     Comercio e Servicos                                                 995.525,00                          995.525,00 

      23.122.0000      Administracao Geral                                                138.425,00                          138.425,00 

      23.122.0020       Dinamizar  o desenvolvimento dos setores                          138.425,00                          138.425,00 

                        industrial,  comercio, servicos, turismo 

                        e tecnologico. 

      23.691.0000      Promocao Comercial                                                 615.500,00                          615.500,00 

      23.691.0020       Dinamizar  o desenvolvimento dos setores                          615.500,00                          615.500,00 

                        industrial,  comercio, servicos, turismo 

                        e tecnologico. 

      23.695.0000      Turismo                                                            241.600,00                          241.600,00 

      23.695.0022       Sensibilizar    a   comunidade    para a                          241.600,00                          241.600,00 

                        valorizacao do Turismo local e regional. 

                                                                                                                                         

      27.000.0000     Desporto e Lazer                                  312.000,00      2.650.828,15                        2.962.828,15 

      27.122.0000      Administracao Geral                                                176.000,00                          176.000,00 

      27.122.0023       Incentivar   e  desenvolver   a  pratica                          176.000,00                          176.000,00 

                        esportiva  no  municipio,  estimulando o 

                        desporto  pela  qualidade  de vida, como 

                        instrumento   de   integracao   social e 

                        valorizacao da cidadania. 

      27.812.0000      Desporto Comunitario                             312.000,00      2.474.828,15                        2.786.828,15 

      27.812.0023       Incentivar   e  desenvolver   a  pratica        312.000,00      2.474.828,15                        2.786.828,15 

                        esportiva  no  municipio,  estimulando o 

                        desporto  pela  qualidade  de vida, como 

                        instrumento   de   integracao   social e 

                        valorizacao da cidadania. 

                                                                                                                                         

      28.000.0000     Encargos Especiais                              6.402.900,00                                          6.402.900,00 

      28.846.0000      Outros Encargos Especiais                      6.402.900,00                                          6.402.900,00 

      28.846.9999       Operacoes Especiais.                          6.402.900,00                                          6.402.900,00 

                                                                                                                                         

      99.000.0000     Reserva de Contingencia                                                                               1.363.163,61 

      99.999.0000      Reserva de Contingencia                                                                              1.363.163,61 
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     Estado do Parana                                  Anexo 7 - Programa de Trabalho de Governo                                        

     Prefeitura Municipal de Medianeira         Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.             

     Exercicio de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64               

     

    Unidade Gestora :  CONSOLIDADO                                                                                                       

      Codigo          Especificacao                                       Projetos        Atividades   Oper. Especiais             Total 

                                                                                                                                         

      99.999.9999       Operacoes Especiais.                                                                                1.363.163,61 

                                                                                                                                         

                            Total ................                   13.434.560,74    146.154.420,11                      160.952.144,46 

     

     

     

     

     

     

     

                             ________________________     ________________________     ________________________                          

                                Maria Gorete Marca            Ricardo Endrigo             Aguinaldo Bodanese                             

                             Divisão de Contabilidade             Prefeito                 Controlador Geral                             
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