
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 100%

Órgão e Unidade Orçamentária: 02-01 GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Administrativa: GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 – Administração
Subfunção: 131 – Comunicação Social
Programa de governo: 00002 – Gestão Administrativa do Poder Executivo
Descrição dos objetivos do programa: Assegurar a manutenção dos serviços administrativos com agilidade, buscando o desenvolvimento de ações que visem

Subfunção: 181 – Policiamento
Programa de governo: 00002 – Gestão Administrativa do Poder Executivo
Descrição dos objetivos do programa: Assegurar a manutenção dos serviços administrativos com agilidade, buscando o desenvolvimento de ações que visem
o bem-estar social. Atuar no planejamento, na formulação de políticas setoriais, na coordenação, na avaliação e no controle dos programas finalísticos.

o bem-estar social. Atuar no planejamento, na formulação de políticas setoriais, na coordenação, na avaliação e no controle dos programas finalísticos.

Órgão e Unidade Orçamentária: 02-01 GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Administrativa: GABINETE DO PREFEITO
Função: 06 – Segurança Pública

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 100%

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 100%

Órgão e Unidade Orçamentária: 03-01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEC. DA ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade Administrativa: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Órgão e Unidade Orçamentária: 01-01 PODER LEGISLATIVO - PODER LEGISLATIVO
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: 01 – Legislativa
Subfunção: 031 – Ação Legislativa

Função: 04 – Administração
Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa de governo: 00001 – Gestão Legislativa Administrativa
Descrição dos objetivos do programa: Desenvolver as atividades do Poder Legislativo com eficiência e agilidade.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 100%

Avaliação dos programas de governo, nos termos da LC no 101/2000, art. 4o, I, “e”

Programa de governo: 00002 – Gestão Administrativa do Poder Executivo
Descrição dos objetivos do programa: Assegurar a manutenção dos serviços administrativos com agilidade, buscando o desenvolvimento de ações que visem
o bem-estar social. Atuar no planejamento, na formulação de políticas setoriais, na coordenação, na avaliação e no controle dos programas finalísticos.

Órgão e Unidade Orçamentária: 02-01 GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Administrativa: GABINETE DO PREFEITO



2014
28
219

2014
28
219

Unidade Administrativa: CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

a serem beneficiadas

Total acumulado

Função: 12 – Educação
Subfunção: 306 – Alimentação e Nutrição
Programa de governo: 00101 – Educando com Qualidade

Função: 04 – Administração
Subfunção: 122 – Administração Geral
Programa de governo: 00002 – Gestão Administrativa do Poder Executivo

o bem-estar social. Atuar no planejamento, na formulação de políticas setoriais, na coordenação, na avaliação e no controle dos programas finalísticos.
Descrição dos objetivos do programa: Assegurar a manutenção dos serviços administrativos com agilidade, buscando o desenvolvimento de ações que visem

Órgão e Unidade Orçamentária: 04-01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Público Alvo: Famílias do Município que não possuem casa própria ou necessitam de auxílios, reformas e/ou melhorias em habitação.
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Famílias sem casa própria e/ou com habitação precária atendidas
Unidade de medida do indicador de desempenho: Número de famílias do Município sem casa própria e/ou com habitação precária atendidas

Órgão e Unidade Orçamentária: 03-02 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Administrativa: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de governo: 0109 –  Morar Melhor
Descrição dos objetivos do programa: Promover parcerias entre os Poderes Públicos, instituições e voluntários, visando a construções e reformas de casas de
moradia, buscando proporcionar a essas pessoas melhor qualidade de vida, reduzindo a desigualdade social
Público Alvo: Famílias do Município que não possuem casa própria ou necessitam de auxílios, reformas e/ou melhorias em habitação.

Órgão e Unidade Orçamentária: 03-02 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade Administrativa: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: 16 – Habitação
Subfunção: 481 – Habitação Rural
Programa de governo: 0109 –  Morar Melhor
Descrição dos objetivos do programa: Promover parcerias entre os Poderes Públicos, instituições e voluntários, visando a construções e reformas de casas de
moradia, buscando proporcionar a essas pessoas melhor qualidade de vida, reduzindo a desigualdade social

Função: 16 – Habitação
Subfunção: 482 – Habitação Urbana

Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 135
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

28 28
Número de famílias

a serem beneficiadas

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Famílias sem casa própria e/ou com habitação precária atendidas
Unidade de medida do indicador de desempenho: Número de famílias do Município sem casa própria e/ou com habitação precária atendidas
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 135
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013Número de famílias

163 191
28 28

163 191Total acumulado

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 100%



2014
5

4,7
9,5

2014
5

4,7
9,5

2014

100%médio atendidos 100% 100%

Descrição dos objetivos do programa: Oferecer as condições adequadas para o bem estar de todos os alunos e para a boa aprendizagem, buscando

IDEB Séries Iniciais 4,7 4,8

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Índice de Reprovação e IDEB
Unidade de medida do indicador de desempenho: % de reprovação e avaliação do IDEB
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: % de reprovação - 10,95 / IDEB Séries Iniciais 4,5  - Séries Finais 4,2
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012

IDEB Séries Iniciais
IDEB Séries Finais

qualificar o quadro de professores, oferecendo material didático, uniformes escolares, espaço físico apropriado, transporte escolar, enfim, toda a estrutura

4,4 4,5

Rural do Município com intuído de incentivar os mesmos a dar continuidade aos estudos.
Público Alvo: Todos os estudantes matriculados na rede Estadual de Ensino, residentes a mais de dois km da Escola

Unidade de medida do indicador de desempenho: % de alunos que residem a mais de 2 km da escola atendidos com transporte
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 100%
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

% de alunos do ensino

Órgão e Unidade Orçamentária: 04-03 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER - RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO
Unidade Administrativa: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Função: 12 – Educação
Subfunção: 362 – Ensino Médio
Programa de governo: 00102 – Ensinando para o Futuro
Descrição dos objetivos do programa: Proporcionar transporte escolar de qualidade a todos os alunos do Ensino Médio em especial aos que residem na Zona 

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Alunos do ensino médio atendidos

10,5 10% de reprovação
4,4 4,5IDEB Séries Finais

2013

qualificar o quadro de professores, oferecendo material didático, uniformes escolares, espaço físico apropriado, transporte escolar, enfim, toda a estrutura
necessária para o desenvolvimento do ensino público.
Público Alvo: Todas as crianças em idade escolar de 6 a 14 anos de idade, ou seja, 100% das crianças nesta faixa etária e/ou até concluírem o ensino
fundamental

Função: 12 – Educação
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental
Programa de governo: 00101 – Educando com Qualidade
Descrição dos objetivos do programa: Oferecer as condições adequadas para o bem estar de todos os alunos e para a boa aprendizagem, buscando

Unidade Administrativa: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2012 2013Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

10,5 10% de reprovação

Órgão e Unidade Orçamentária: 04-02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER - RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND/INFANTIL

Público Alvo: Todas as crianças em idade escolar de 6 a 14 anos de idade, ou seja, 100% das crianças nesta faixa etária e/ou até concluírem o ensino

Unidade de medida do indicador de desempenho: % de reprovação e avaliação do IDEB
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Índice de Reprovação e IDEB

Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: % de reprovação - 10,95 / IDEB Séries Iniciais 4,5  - Séries Finais 4,2

2012 2013

necessária para o desenvolvimento do ensino público.

fundamental

4,7 4,8



2014

                 90 

2014

37%

2014

37%

Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 80

no ensino superior

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: estudantes incentivados
Unidade de medida do indicador de desempenho: número de estudantes

número de alunos
                      87 

Órgão e Unidade Orçamentária: 04-04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER - RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR

Unidade de medida do indicador de desempenho: % da comunidade envolvida em ações do programa

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 30%

Público Alvo: Toda a comunidade
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: População envolvida em eventos sociais

33% 35%populaçao envolvida

Função: 23 – Comércio e Serviços
Subfunção: 695 – Turismo
Programa de governo: 00104 – Fomento à Cultura, Esporte e Lazer
Descrição dos objetivos do programa: Proporcionar a participação da sociedade como um todo em atividades culturais, esportivas e de lazer, buscando envolver 
a sociedade em atividades saudáveis, reduzindo inclusive os índices de criminalidade

percentual da

Unidade de medida do indicador de desempenho: % da comunidade envolvida em ações do programa
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 30%
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

Descrição dos objetivos do programa: Proporcionar a participação da sociedade como um todo em atividades culturais, esportivas e de lazer, buscando envolver 
a sociedade em atividades saudáveis, reduzindo inclusive os índices de criminalidade
Público Alvo: Toda a comunidade
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: População envolvida em eventos sociais

Unidade Administrativa: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Função: 12 – Educação
Subfunção: 364 – Ensino Superior
Programa de governo: 00103 – Apoiando a Formação Profissional
Descrição dos objetivos do programa: Promover o interesse pela busca do ensino superior e desenvolver ações de forma a incentivar à qualificação educacional, 

Subfunção: 392 – Difusão Cultural
Programa de governo: 00104 – Fomento à Cultura, Esporte e Lazer

e consequentemente a formação de profissionais capacitados ao mercado de trabalho.
Público Alvo: Estudantes de cursos de nível superior

Unidade Administrativa: Departamento de Cultura
Função: 13 – Cultura

Órgão e Unidade Orçamentária: 04-05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER - RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS

                         85 

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

Órgão e Unidade Orçamentária: 04-05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER - RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS
Unidade Administrativa: Departamento de Cultura

percentual da
33% 35%populaçao envolvida



2014

37%

2014
5

4,7
9,5

Unidade de medida do indicador de desempenho: Número de crianças atendidas
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 50

Público Alvo: Crianças em idade de 0 a 5 anos de idade
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Atendimento do Ensino infantil

Subfunção: 365 – Ensino Infantil
Programa de governo: 00110 – Crescendo com Educação
Descrição dos objetivos do programa: Oferecer as boas condições para o desenvolvimento da educação infantil, com estrutura física adequada, profissionais 
qualificados e demais materiais necessários para as atividades do ensino infantil.

Órgão e Unidade Orçamentária: 04-08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER - FUNDEB
Unidade Administrativa: CONSELHO DO FUNDEB
Função: 12 – Educação

10,5 10% de reprovação
4,4 4,5IDEB Séries Finais
4,7 4,8IDEB Séries Iniciais

Unidade de medida do indicador de desempenho: % de reprovação e avaliação do IDEB
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: % de reprovação - 10,95 / IDEB Séries Iniciais 4,5  - Séries Finais 4,2
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

necessária para o desenvolvimento do ensino público.
Público Alvo: Todas as crianças em idade escolar de 6 a 14 anos de idade, ou seja, 100% das crianças nesta faixa etária e/ou até concluírem o ensino
fundamental
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Índice de Reprovação e IDEB

Subfunção: 361 – Ensino Fundamental
Programa de governo: 00101 – Educando com Qualidade
Descrição dos objetivos do programa: Oferecer as condições adequadas para o bem estar de todos os alunos e para a boa aprendizagem, buscando
qualificar o quadro de professores, oferecendo material didático, uniformes escolares, espaço físico apropriado, transporte escolar, enfim, toda a estrutura

Órgão e Unidade Orçamentária: 04-07 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Unidade Administrativa: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Função: 12 – Educação

33% 35%populaçao envolvida
percentual da

Programa de governo: 00104 – Fomento à Cultura, Esporte e Lazer
Descrição dos objetivos do programa: Proporcionar a participação da sociedade como um todo em atividades culturais, esportivas e de lazer, buscando envolver 
a sociedade em atividades saudáveis, reduzindo inclusive os índices de criminalidade

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012

Público Alvo: Toda a comunidade
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: População envolvida em eventos sociais
Unidade de medida do indicador de desempenho: % da comunidade envolvida em ações do programa
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 30%

2013

Órgão e Unidade Orçamentária: 04-06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER - RECURSOS EXCEDENTES - DESPORTO E LAZER
Unidade Administrativa: Departamento de Esportes

Subfunção: 812 – Desporto Comunitário
Função: 28 – Desporto e Lazer



2014

56

2014
5

4,7
9,5

2014

95%

52 54crianças atendidas
Número de 

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

Órgão e Unidade Orçamentária: 04-08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER - FUNDEB
Unidade Administrativa: CONSELHO DO FUNDEB
Função: 12 – Educação
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental
Programa de governo: 00101 – Educando com Qualidade
Descrição dos objetivos do programa: Oferecer as condições adequadas para o bem estar de todos os alunos e para a boa aprendizagem, buscando
qualificar o quadro de professores, oferecendo material didático, uniformes escolares, espaço físico apropriado, transporte escolar, enfim, toda a estrutura
necessária para o desenvolvimento do ensino público.
Público Alvo: Todas as crianças em idade escolar de 6 a 14 anos de idade, ou seja, 100% das crianças nesta faixa etária e/ou até concluírem o ensino
fundamental
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Índice de Reprovação e IDEB
Unidade de medida do indicador de desempenho: % de reprovação e avaliação do IDEB
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: % de reprovação - 10,95 / IDEB Séries Iniciais 4,5  - Séries Finais 4,2
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

4,7 4,8IDEB Séries Iniciais
4,4 4,5IDEB Séries Finais
10,5 10% de reprovação

Órgão e Unidade Orçamentária: 05-01 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Administrativa: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa de governo: 00105 – Saúde é Bem-estar
Descrição dos objetivos do programa: Promover e garantir integralidade das ações de saúde prestadas de forma integral e contínua do individuo e no seu 
contexto familiar, propiciando maior qualidade de vida à comunidade.
Público Alvo: Toda a população do município
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: População atendida
Unidade de medida do indicador de desempenho: % da população atendida com ações do programa
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 89 % da população
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

População
91% 93%atendida

Órgão e Unidade Orçamentária: 05-01 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Administrativa: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa de governo: 00120 – Gestante Assistida
Descrição dos objetivos do programa: Auxiliar no custeio de todos os exames pré-natais, desenvolver ações a fim de levar mais informação para a gestante,



2014

95%

2014

100%

2014

100%

melhorando a qualidade de vida das mesmas auxiliando na prevenção de problemas de saúde com as mães e bebes, através de um Pré-natal acompanhado

Público Alvo: Todas as gestantes do município e bebês até um ano de idade
periodicamente, enfim, dar todo o suporte necessário para a gestação com qualidade.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: gestantes do município assistidas
Unidade de medida do indicador de desempenho: % de gestantes do município atendidas
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 90 % das gestantes
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

gestantes a serem
92% 94%atendidas

Órgão e Unidade Orçamentária: 05-01 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Administrativa: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa de governo: 00115 – Saúde Preventiva
Descrição dos objetivos do programa: Com o programa pretende-se desenvolver ações educativas, fortalecendo ações de prevenção e de controle de doenças 
na promoção e recuperação da saúde de forma integral e contínua proporcionando melhor qualidade de vida, reduzindo internações e tratamentos de saúde, já
que se busca a prevenção das doenças.
Público Alvo: Toda a população do município.
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: População atendida
Unidade de medida do indicador de desempenho: % da População atendida
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 100 % da População atendida
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

população
100% 100%atendida

Órgão e Unidade Orçamentária: 05-01 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Administrativa: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 304 – Vigilância Sanitária
Programa de governo: 00115 – Saúde Preventiva
Descrição dos objetivos do programa: Com o programa pretende-se desenvolver ações educativas, fortalecendo ações de prevenção e de controle de doenças 
na promoção e recuperação da saúde de forma integral e contínua proporcionando melhor qualidade de vida, reduzindo internações e tratamentos de saúde, já
que se busca a prevenção das doenças.
Público Alvo: Toda a população do município.
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: População atendida
Unidade de medida do indicador de desempenho: % da População atendida
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 100 % da População atendida
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

população
100% 100%atendida

Órgão e Unidade Orçamentária: 05-01 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Administrativa: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: 10 – Saúde



2014

100%

2014

95%

2014

95%

atendida

Programa de governo: 00115 – Saúde Preventiva
Descrição dos objetivos do programa: Com o programa pretende-se desenvolver ações educativas, fortalecendo ações de prevenção e de controle de doenças 
na promoção e recuperação da saúde de forma integral e contínua proporcionando melhor qualidade de vida, reduzindo internações e tratamentos de saúde, já

Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica

que se busca a prevenção das doenças.
Público Alvo: Toda a população do município.
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: População atendida
Unidade de medida do indicador de desempenho: % da População atendida

Órgão e Unidade Orçamentária: 05-01 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Administrativa: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 100 % da População atendida
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

população
100% 100%atendida

Função: 10 – Saúde

Público Alvo: Toda a população do município

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

Unidade de medida do indicador de desempenho: % da população atendida com ações do programa
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: População atendida

População

Órgão e Unidade Orçamentária: 05-02 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Administrativa: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 – Assistência Social

Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

91% 93%

Programa de governo: 00105 – Saúde é Bem-estar
Descrição dos objetivos do programa: Promover e garantir integralidade das ações de saúde prestadas de forma integral e contínua do individuo e no seu 
contexto familiar, propiciando maior qualidade de vida à comunidade.

Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 89 % da população

Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
Programa de governo: 00108 – Dignificar
Descrição dos objetivos do programa: Possibilitar a satisfação de necessidades básicas em caráter emergencial, ajudando as pessoas a ter condições de 
prover seus sustentos e de suas famílias através de inclusão social em programas de geração de emprego e renda.
Público Alvo: Famílias, crianças, adolescentes, idosos, deficientes e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Familias necessitadas atendidas
Unidade de medida do indicador de desempenho: % de Familias necessitadas atendidas
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 90%
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

famílias necessitadas
93% 94%a serem atendidas

Órgão e Unidade Orçamentária: 05-02 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Administrativa: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



2014

95%

2014

12

Função: 08 – Assistência Social
Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
Programa de governo: 00108 – Dignificar
Descrição dos objetivos do programa: Possibilitar a satisfação de necessidades básicas em caráter emergencial, ajudando as pessoas a ter condições de 
prover seus sustentos e de suas famílias através de inclusão social em programas de geração de emprego e renda.
Público Alvo: Famílias, crianças, adolescentes, idosos, deficientes e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Familias necessitadas atendidas
Unidade de medida do indicador de desempenho: % de Familias necessitadas atendidas
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 90%
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

famílias necessitadas
93% 94%a serem atendidas

Função: 08 – Assistência Social
Subfunção: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 00002 – Gestão Administrativa do Poder Executivo

o bem-estar social. Atuar no planejamento, na formulação de políticas setoriais, na coordenação, na avaliação e no controle dos programas finalísticos.

Unidade Administrativa: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

o bem-estar social. Atuar no planejamento, na formulação de políticas setoriais, na coordenação, na avaliação e no controle dos programas finalísticos.

Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
Programa de governo: 00002 – Gestão Administrativa do Poder Executivo
Descrição dos objetivos do programa: Assegurar a manutenção dos serviços administrativos com agilidade, buscando o desenvolvimento de ações que visem

Órgão e Unidade Orçamentária: 05-03 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Unidade Administrativa: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: 08 – Assistência Social
Subfunção: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 00106 – Jovem Cidadão
Descrição dos objetivos do programa: Apoiar o jovem adolescente na compreensão e constatação de que é possível planejar e construir o seu próprio futuro, 
promover o resgate de vínculos familiares comunitários e sociais, estimular o jovem para o desempenho do seu papel de protagonista na sociedade.
Público Alvo: Adolescentes com idade entre 09 e 14 anos.
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Adolescentes atendidos
Unidade de medida do indicador de desempenho: Adolescentes
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 0
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

adolesc. Necessitados
12 12 a serem atendidos

Órgão e Unidade Orçamentária: 05-04 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Administrativa: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 – Assistência Social

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 100%

Descrição dos objetivos do programa: Assegurar a manutenção dos serviços administrativos com agilidade, buscando o desenvolvimento de ações que visem

Órgão e Unidade Orçamentária: 05-03 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.



2014
135
5%

2014
135
5%

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 100%

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 100%

Função: 20 – Agricultura
Subfunção: 606 – Extensão Rural

propriedade e a geração de renda.
Público Alvo: Produtores rurais, do todo o Município que tem como atividade principal a produção de alimentos e vive em regime de Agricultura Familiar.
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Famílias atendidas
Unidade de medida do indicador de desempenho: Número de famílias atendidas / Percentual de crescimento na renda das propriedades
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 110 / 5%
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

Órgão e Unidade Orçamentária: 06-01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Administrativa: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Programa de governo: 00112 – Fortalecimento do Campo
Descrição dos objetivos do programa: Geração de Emprego e Renda, tornando a atividade rural auto-sustentável, garantindo a permanência de sua família na propriedade e a 

5%percentual de cresc.
famílias atendidas

2012 2013
115 125
5%

Programa de governo: 00112 – Fortalecimento do Campo
Descrição dos objetivos do programa: Geração de Emprego e Renda, tornando a atividade rural auto-sustentável, garantindo a permanência de sua família na propriedade e a 
propriedade e a geração de renda.
Público Alvo: Produtores rurais, do todo o Município que tem como atividade principal a produção de alimentos e vive em regime de Agricultura Familiar.
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Famílias atendidas
Unidade de medida do indicador de desempenho: Número de famílias atendidas / Percentual de crescimento na renda das propriedades
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 110 / 5%
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício:

Órgão e Unidade Orçamentária: 06-01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Administrativa: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 20 – Agricultura
Subfunção: 601 – Promoção da Produção Vegetal

Programa de governo: 00002 – Gestão Administrativa do Poder Executivo
Descrição dos objetivos do programa: Assegurar a manutenção dos serviços administrativos com agilidade, buscando o desenvolvimento de ações que visem
o bem-estar social. Atuar no planejamento, na formulação de políticas setoriais, na coordenação, na avaliação e no controle dos programas finalísticos.

Órgão e Unidade Orçamentária: 06-01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Administrativa: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 04 – Administração
Subfunção: 122 – Administração Geral

2012 2013
115 125famílias atendidas
5% 5%percentual de cresc.

Órgão e Unidade Orçamentária: 06-01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL



2014
135
5%

2014

75%

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 100%

comunidade atendida / orientada

Unidade Administrativa: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 20 – Agricultura
Subfunção: 602 – Promoção da Produção Animal
Programa de governo: 00112 – Fortalecimento do Campo
Descrição dos objetivos do programa: Geração de Emprego e Renda, tornando a atividade rural auto-sustentável, garantindo a permanência de sua família na 
propriedade e a geração de renda.
Público Alvo: Produtores rurais, do todo o Município que tem como atividade principal a produção de alimentos e vive em regime de Agricultura Familiar.
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Famílias atendidas
Unidade de medida do indicador de desempenho: Número de famílias atendidas / Percentual de crescimento na renda das propriedades
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 110 / 5%
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

115 125famílias atendidas
5% 5%percentual de cresc.

Órgão e Unidade Orçamentária: 06-02 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Administrativa: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função: 18 – Gestão Ambiental
Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa de governo: 00107 – Meio Ambiente em Destaque
Descrição dos objetivos do programa: Promover a educação ambiental, de modo a conscientizar a comunidade quanto à necessidade da preservação do meio 
ambiente para a melhoria da qualidade de vida, desenvolvendo ações e buscando soluções para os problemas ambientais. Baseado neste contexto tem-se o 

Público Alvo: Toda a comunidade

intuito de desenvolver estratégias de preservação ambiental para todos os segmentos, que possibilitem inclusive a integração entre professores, alunos, 
empresários e a comunidade em geral. 

Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 65%

70% 73%

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

Programa de governo: 00002 – Gestão Administrativa do Poder Executivo
Descrição dos objetivos do programa: Assegurar a manutenção dos serviços administrativos com agilidade, buscando o desenvolvimento de ações que visem
o bem-estar social. Atuar no planejamento, na formulação de políticas setoriais, na coordenação, na avaliação e no controle dos programas finalísticos.

Função: 15 - Urbanismo

Órgão e Unidade Orçamentária: 07-01 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade Administrativa: SECRETARIA DE OBRAS

Órgão e Unidade Orçamentária: 07-01 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade Administrativa: SECRETARIA DE OBRAS
Função: 04 – Administração
Subfunção: 122 – Administração Geral

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Comunidade atendida e orientada
Unidade de medida do indicador de desempenho: % da comunidade atendida e orientada



2014

75%

2014

100%

2014

75%

cidade urbanizada

Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana
Programa de governo: 00113 – Desenvolvimento Urbano em Ação
Descrição dos objetivos do programa: Organizar e estruturar a sede municipal, obedecendo as normas legais, visando o embelezamento urbano e o bem-estar
da comunidade.
Público Alvo: Toda a comunidade, em especial a população que reside no perímetro urbano
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Perímetro urbano dotado de infra-estrutura
Unidade de medida do indicador de desempenho: % do perímetro urbano dotado com obras de infra-estrutura
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 65%
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

70% 73%

Órgão e Unidade Orçamentária: 07-01 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade Administrativa: SECRETARIA DE OBRAS
Função: 15 – Urbanismo
Subfunção: 452 – Serviços Urbanos
Programa de governo: 00114 – Interior Desenvolvido
Descrição dos objetivos do programa: Desenvolver, de forma igualitária e contínua para toda a população que reside no meio rural do município, ações que 
venham a contemplar as necessidades básicas em relação aos fatores de infra-estrutura, dando um suporte permanente em todos os quadrantes do interior,

Público Alvo: Toda a comunidade, em especial a população rural
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: População rural assistida

 no sentido de propiciar melhor qualidade de vida à comunidade

Unidade de medida do indicador de desempenho: Percentual da população rural assistida
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 100%
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

100% 100%
Interior assistido

Órgão e Unidade Orçamentária: 07-01 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade Administrativa: SECRETARIA DE OBRAS
Função: 25 – Energia
Subfunção: 752 – Energia Elétrica
Programa de governo: 00113 – Desenvolvimento Urbano em Ação
Descrição dos objetivos do programa: Organizar e estruturar a sede municipal, obedecendo as normas legais, visando o embelezamento urbano e o bem-estar
da comunidade.
Público Alvo: Toda a comunidade, em especial a população que reside no perímetro urbano
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Perímetro urbano dotado de infra-estrutura

70% 73%

Unidade de medida do indicador de desempenho: % do perímetro urbano dotado com obras de infra-estrutura
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 65%
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

cidade urbanizada

Órgão e Unidade Orçamentária: 07-02 SECRETARIA DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Unidade Administrativa: DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO



2014

100%

2014

75%

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 100%

Órgão e Unidade Orçamentária: 08-01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade Administrativa: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

Unidade Administrativa: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Órgão e Unidade Orçamentária: 08-01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

Função: 23 – Comércio e Serviços
Subfunção: 691 – Promoção Comercial

Função: 04 – Administração
Subfunção: 122 – Administração Geral
Programa de governo: 00002 – Gestão Administrativa do Poder Executivo
Descrição dos objetivos do programa: Assegurar a manutenção dos serviços administrativos com agilidade, buscando o desenvolvimento de ações que visem
o bem-estar social. Atuar no planejamento, na formulação de políticas setoriais, na coordenação, na avaliação e no controle dos programas finalísticos.

Programa de governo: 00116 – Tio Hugo - Crescimento Integrado

Função: 17 – Saneamento
Subfunção: 511 – Saneamento Básico Rural
Programa de governo: 00114 – Interior Desenvolvido
Descrição dos objetivos do programa: Desenvolver, de forma igualitária e contínua para toda a população que reside no meio rural do município, ações que 

Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 100%

venham a contemplar as necessidades básicas em relação aos fatores de infra-estrutura, dando um suporte permanente em todos os quadrantes do interior,

Público Alvo: Toda a comunidade, em especial a população rural
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: População rural assistida
Unidade de medida do indicador de desempenho:

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

Unidade de medida do indicador de desempenho: % do perímetro urbano dotado com obras de infra-estrutura

Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 65%

Órgão e Unidade Orçamentária: 07-02 SECRETARIA DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

cidade urbanizada

Público Alvo: Toda a comunidade, em especial a população que reside no perímetro urbano

Unidade Administrativa: DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

Descrição dos objetivos do programa: Organizar e estruturar a sede municipal, obedecendo as normas legais, visando o embelezamento urbano e o bem-estar
da comunidade.

70% 73%

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Perímetro urbano dotado de infra-estrutura

Interior assistido

Função: 17 – Saneamento
Subfunção: 512 – Saneamento Básico Urbano
Programa de governo: 00113 – Desenvolvimento Urbano em Ação

100% 100%

 no sentido de propiciar melhor qualidade de vida à comunidade



2014
15

20%

DÍVIDA AMORTIZADA CFE CONTRATO

% comunidade Antendida

Descrição dos objetivos do programa: Gerar emprego e renda, incentivar o primeiro emprego estimular a instalação de novas empresas, incentivar o crescimento 
das atuais empresas, promover cursos técnico-profissionalizantes para qualificação dos funcionários de diversas áreas e segmentos, oferecer um espaço
adequado para a ampliação de empresas existentes e também a instalação de novas empresas no município, ampliar as possibilidades de geração de 

Público Alvo: Empresas e comunidade em geral
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Empresa incentivada / Comunidade atendida com ações do programa
Unidade de medida do indicador de desempenho: nº de empresas incentivadas / % da comunidade atendida
Indicador (índice) mais recente: Data: 30/08/2011: 19 / 12%
Indicador (índice) pretendido ao final de cada exercício: 2012 2013

15 15Empresas incentivadas p/ ano
15% 18%

Função: 28 – Encargos Especiais
Subfunção: 843 – Serviço da Dívida Interna
Programa de governo: 00300 - Operação Especial

emprego e renda no Município, transformar Tio Hugo em uma cidade Pólo de Desenvolvimento Sustentável, com diversidades no ramo empresarial, seja
comércio, indústria ou prestação de serviços, realizar eventos de modo a atrair investimentos, facilitar o acesso das pessoas do interior a virem até a cidade 
resolver seus problemas, estimular as pessoas ativas desempregadas a buscar trabalho e se manterem no município.

Órgão e Unidade Orçamentária: 09-01 OPERAÇÕES ESPECIAIS - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Unidade Administrativa: PODER EXECUTIVO


