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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACVA TEUA 
GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 01.612.999/0001-92 

LEIN° 467/2022 DE 06 DE JULHO DE 2022 

Dispoe sobre as Diretrizes para Elaboraeao da Lei 
Oreamentaria para o Exercicio Financeiro de 2023 e 
da outras providencias. 

O Senhor JOSE BRAULIO DA COSTA, Prefeito Municipal de Tracuateua/PA, no uso 
de suas atribuicoes legais, conferidas pela Constituicao Federal, hem como pela Lei 
Organics deste Munici pio. 

Faz saber que a Camara Municipal de Tracuateua/PA aprovou e promulgou, de modo que 
sanciona a seguinte Lei: 

DAS DISPOSJ<;OES PRELTMINARES 

Art. 1°. Ficam estabelccidas, cm cumprimcnto ao disposto no art. 165, § 22, da Constituicao 
Federal, na Lei n°. 4.320, de 1964, Lei Complementar n°. 101. de 04 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) e da Lei Orgdnica do Municipio, as Diretrizes Orcamentarias do 
Municipio de Tracuateua, para o Exercicio Financeiro de 2023, compreendendo os seguintes 
capitulos: 

I - as prioridades e metas da Administracao Publica; 

11 - a estrutura c organizacao dos orcarnentos fiscal c da seguridadc social: 

III - as diretrizes para a elaboracao e execucao dos orcamentos do Municipio e suas 
alteracoes; 

IV - as disposicoes relativas a divida publica municipal; 

V - as disposicocs relativas as despesas do Municipio com o pessoal c encargos sociais; 

Vl - as disposicoes sobrc alteracoes na legislacao tributaria do Municipio; 

VII - as disposicoes gerais. 

Art. 2°. Em cumprimcnto ao disposto na Lei Complcmcntar federal n° I 01. de 04 de maio de 
2000, intcgra esta Lei os seguintes anexos: 

r - de Riscos F iscais; 

II - de Metas Iiscais; 

Ill - Mernoria e Metodologia de Calculo das Meras Anuais de Rec · as; 
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IV - Despesas; 

V - Resultado Prirnario e Nominal; 

vr - Montante da Divida. 

CAPITULOI 
DAS PRIORIDADES, A<;OES E METAS DA ADMINSITRA<;AO PUBLICA MUNICIPAL 

Art. 3°. As prioridadcs c metas para o excrcicio tinanceiro de 2023 foram elaboradas de 
acordo com as scguintes dirctrizcs do piano de govemo: 

I - compartilhamento de rccursos; 

lJ - gestao ampla: 

III - inovacao; 

rv - simplificacao. 

Art. 4°. 0 anexo Demonstrative de Metas e Prioridades estabelece os programas e projetos 
da Adrninistracao municipal para o excrcicio financciro de 2023. 

Paragrafo unico - As mctas e prioridades incluidos nesta Lei terao recursos incluidos na 
proposta de Lei Orcamentaria Anual para o exercicio de 2023 e na sua exccucao, nao se 
constituindo todavia, em limite ou restricao a prograrnacao de despesas, entretanto, os projetos em 
andamento tcrao prccedencia sabre os novas projctos. 

Art. 5°. Quando da claboracao do Projcto de Lei do Orcamento para o exercicio financciro 
de 2023, os quantitativos c os valores estabelccidos nos anexos desta Lei nao se constituem em 
limite de prograrnacao, podendo ser alterados para mais ou para menos, no que couber aos Poderes 
Legislativo c Executive. 

CAPITULO IJ 
DA ESTRUTURA E ORGANIZA<;AO DOS OR<;AMENTOS FISCAL E DA 

SEGURIDADE SOCIAL 

Art. 6°. A Lei Orcamentaria Anual cornpreendera os Orcamentos Fiscal e da Seguridade 
Social. 

Paragrafo unico. Para efcito desta Lei. entende-sc por: 

I - programa, o instrumento de organizacao da acao governamental isando a concretizacao 
dos objetivos prctcndidos. sendo definido por indicadores estabelccidos piano plurianual; 
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II - atividade, um instrumento de prograrnacao para alcancar o objetivo de um programs, 
envolvcndo um conjunto de opcracces que se realizarn de modo contfnuo e permanentc, das quais 
resulta um produto necessario a manutencao da a9ilo de governo; 

III - projcto, um instrumcnto de programacao para alcancar o objetivo de um prograrna, 
envolvendo um conjunto de operacocs, limitadas no tempo. das quais resulta um produto quc 
concorre para a expansao ou aperf eicoarnento da a9ao de govemo; 

rv - operacao Especial, as despesas que nao contribucm para a rnanutencao das acoes de 
govemo, das quais nao resulta um produto, e nao gcram contraprestacao direta sob a fonna de bens 
ou services. 

§ l ° Cada programa identificara as ac;oes necessarias para atingir os seus objctivos, sob a 
forma de atividades ou projetos, especificando os respectivos valores e metas. bem como as 
unidades orcamentarias responsaveis pela realizacao da acao. 

§ 2° As categorias de prograrnacao de que trata esta Lei serao identificadas no projeto de lei 
orcamentaria por funcao, programas, subprograma. atividades ou projetos e respectivos subtltulos 
com indicacao de suas metas fisicas. 

§ 3° As atividades e projetos serao desdobrados em subtitulos cxclusivamcnte para 
especificar a localizacao fisica integral ou parcial das respectivas atividades e projetos nao podendo 
haver, por conseguinte, alteracao da finalidade dos mesmos e da denominacao das rnetas 
cstabclecidas. 

Art. 7°. Os orcamentos fiscal e da seguridade social discriminarao a dcspcsa por unida<lc 
orcarnentaria, detalhada por categoria de programacao em seu menor nivel com suas respectivas 
dotacoes, especificando a esfera orcamentaria, a modalidade de aplicacao, a fonte de recursos, o 
idcntificador de uso, e os grupos de dcspesa conforme a scguir discriminados: 

Paragrafo unico. As categorias de prograrnacao de que trata esta Lei serao identifieadas no 
projeto de lei orcarnentaria anual por programas e suas respectivas acees orcarnentarias, atividades 
e projetos ou operacoes especiais. 

I - pessoal e encargos sociais: 

2 - juros e encargos da divida; 

3 - outras despesas eorrentcs; 

4 - investirncntos: 

5 - inversoes financeiras, incluidas quaisquer dcspesas refercntcs a constituicao ou 
aumento de capital de ernpresas; e 

6 - arnortizacao da divida. 

Art. 8°. Os orcamentos fiscal e da seguridade social compreenderao a programacao do Poder 
Executivo e Legislativo do Municipio, seus Fundos, Orgaos, Autarquias e E dacoes instituidas e 
mantidas pclo Poder Publico. 
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Art. 9°. A lei orcamentaria anuaJ discrirninara em categorias de programacao especificas as 
dotacocs dcstinadas: 

I - as acoes descentralizadas de saude, educacao e assistencia social; 

Il - ao pagamcnto de beneficios da prcvidencia social, para cada catcgoria de beneficio; 

III - atendimento de acoes de alirnentacao escolar; 

IV - a concessao de subvencoes cconomicas c subsi dios; 

V - ao pagamento de precat6rios judiciaries, que constarao das unidades orcamentarias 
rcsponsavcis pelos debitos; e 

VI - as despesas com publicidade, propaganda e divulgacao oficial; 

VII - as dcspesas correntes de carater continuado, dcrivados da lei e quc fixc a obrigacao 
legal de sua exccucao por um periodo superior a dois anos; 

VITI - ao atendimento dos programas de alimentacao e transporte escolar; 

IX - ao pagamento de prccat6rio judicial; 

X - ao atendimento das operacoes relativas a divida do municipio; 

XT - as despcsas com servidores, de natureza suplementar, como auxilio-alirnentacao ou 
refeicao, auxilio-transporte, assistencia pre-escolar, assistencia medica e odontol6gica no arnbito 
dos Poderes Legislative, Executivo e demais orgaos independentes, inclusive adrninistracao 
indircta, quc recebam rccursos a conta dos orcamentos fiscal c da scguridade social. 

Art. IO. 0 projeto de Lei Orcamentaria que o Poder Executivo encarninhara a Camara 
Municipal, ate o dia 31/10/2022, observara alem das disposicoes constitucionais e legais, o disposto 
no art. 5° da Lei Complemcntar n° 101, de 2000, constituindo-sc de: 

I - mensagem; 

11 - texto da lei orcarnentaria: 

III - quadros orcamentarios consolidados; 

IV - anexo dos orcarnentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa 
na forma definida ncsta Lei: 

V - discriminacao da legislacao da receita e da despesa, referente aos orcamentos fiscais e da 
seguridade social; 

§ 1 ° Os quadros orcamcntarios a que se referc o inciso II deste artigo, incluindo os 
complementos referenciados no art. 22, inciso Ill, da Lei no 4.320, de 17 de marco de 1964, sao os 
seguintes: 
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l - evolucao da receita do Tesouro Municipal, segundo as categorias economicas e seu 
dcsdobramento em fontes. discriminando cada imposto; 

IJ - evolucao da despesa do Tesouro Municipal, segundo as categorias economicas e 
elemento de despesa; 

Ill - resumo das receitas do orcamento fiscal e da seguridadc social, isolada e conjuntamentc, 
por categoria econornica e origem dos recursos; 

rv - resumo das despesas do orcarnento fiscal c da seguridade social, isolada c 
conjuntamentc, por categoria economica e origem dos recursos; 

V - receita e despesa, do orcamento fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, 
scgundo categorias cconornicas, conforme o Anexo I da Lei no 4.320, de 1964, e suas alteracocs; 

VI - receitas do orcamento fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de acordo 
com a classificacao constante do Anexo III da Lei no 4.320, de 1964, e suas alteracoes; 

VU - despesas do orcamento fiscal e da scguridade social. isolada e conjuntamcntc. segundo 
Poder e orgao, por elemento de despesa e fonte de recursos; 

Vlll - despesas do orcarnento fiscal e da scguridade social. isolada e conjuntamentc, segundo 
a funcao, sub-funcao, programa, sub-programa c clemento de dcspcsa; 

IX - recursos do Tesouro Municipal, diretamente arrecadados, no orcarnento fiscal e da 
scguridade social. por orgao; 

X - programacao referente a manutencao e ao desenvolvimento do ensino, nos tennos do art. 
212 da Constituicao, em nivel de orgao, detalhando fontes e valores por categoria de programacao; 

XI - resumo das fontes de financiamento e da despesa do orcamcnto de invcstimcnto, 
segundo orgao, Iuncao, sub-funcao e programa; 

XII - despesas do orcamento fiscal e da seguridade social segundo os programas de governo, 
com os seus objetivos e indicadores para aferir os resultados esperados, detalhados por atividadcs e 
projetos, com a identificacao <las rnetas, se for o caso, e unidades orcamentarias executoras. 

§ 2° A mensagcm que cncaminhara o projeto de lei orcamentaria contcra: 

1 - jusiificativa da estimativa e da Iixacao, respectivamente, dos principais agregados da 
receita e da despesa; 

I l - dernonstrativo da receita, segundo a origcm dos recursos dos orcarnentos fiscal c da 
scguridadc social; 

lll - analise da situacao socioeconomica do municipio e financeira da administracao publica, 
com indicacao das perspectivas para 2023 e suas irnplicacoes na proposta orcarnentaria. 

Art. 11. Para efeito do disposto no artigo anterior, o Poder Legislativo e as Autarquias 
Municipais, encaminharao ao Poder Executivo Municipal, ate 31 de julho de 2022, suas respectivas 
proposta orcarnentaria, observada os pararnctros e diretrizes estabelecidos ncs Lei, para fins de 
consolidacao do projeto de lei orcarnentaria. 
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CAPiTULO HJ 
DAS DIRETRIZES PARA ELABORA<;AO E EXECU<;AO DOS OR<;AMENTOS DO 

MUNICIPIO E SUAS AL TERA<;OES 

Art. 12. A elaboracao do projeto, a aprovacao e a execucao da lei orcamentaria de 2023 
deverao ser realizadas de modo a evidenciar a transparencia da gestao fiscal, observando-se o 
principio da publicidade c permitindo-se o amplo accsso da sociedadc a todas as informacocs 
relativas a cada uma dessas etapas. 

Paragrafo unico. Os titulares dos Poderes Executivo, Legislative e dos demais orgaos 
indcpcndentcs, no que couber a cada um, farao publicar por mcio de sistema de veiculo de 
publicidade oficial do municipio ou em scus murais de aviso, ao menos: 

a) estimativa da receita; 
b) os limitcs orcamentarios fixados para o Podcr Legislative, Exccutivo e demais orgaos 

indcpendentes; 
c) o projeto de lei orcamentario e seus anexos; 
d) a lei orcarnentaria anual; 
e) o rclat6rio resumido da execucao orcamentaria bimestral; 
f) o rclat6rio de gestao fiscal, ao final de cada quadrimestre; 
g) o relat6rio mensal da arrecadacao, discriminado por Ionte e subitem da receita do tesouro 

municipal; 
h) dados gercncias refcrcntcs a cxccucao do Plano Plurianual 2022/2025; 
i) cumprir em tempo real as determinacoes da Portaria 549/2018 do STN. concerncnte as 

informacoes e os dados contabeis, orcamentarios e fiscais, em atendimento ao § 2° do 
art. 48 da Lei 101/2000, com disponibilizacao no Sistema de lnformacoes Contabeis e 
Fiscais do Setor Publico Brasileiro - Siconfi, e demais rotinas constantes da Portaria. 

Art. 13. Alern de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocacao dos 
rccursos na lei orcarncntaria e em seus crcditos adicionais sera fcita de fonna a propiciar o controle 
dos custos das a9ocs c a avaliacao dos rcsultados dos programas de govemo. 

Art. 14. Na prograrnacao da despesa nao poderao ser: 

I - fixadas despesas scrn quc estcjam definidas as respectivas fontcs de recursos e legalmentc 
instituidas as unidades executoras; 

[[ - incluidos projetos com a mesma Iinalidade em mais de uma unidade orcarnentaria; 

Ill - incluidas despcsas a titulo de lnvcstimcntos - Regime de Execucao Especial, ressalvados 
os casos de calamidade publica formalmente reconhecida, na forma do art. 167, § 3o, da 
Constituicao. 

Art. 15. Alern da observancia das prioridadcs c metas fixadas nos termos do art. 3° dcsta 
Lei, a lei orcamentaria e seus creditos adicionais, observados o disposto no art" 45 da Lei 
Complementar n° IO I, de 2000, somente incluirao projetos ou subtitulos de projetos novos se: 
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I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivamente subtitulos 
em andamento; e 

II - os recursos alocados viabilizarem a conclusao de uma etapa ou obtencao de uma unidade 
completa. 

Paragrafo unico. Para fins de aplicacao do disposto ncste artigo. nao serao considerados 
projetos com titulos genericos que tenharn constado de leis orcamentarias anteriores e serao 
entendidos como projetos ou subtitulos de projetos em andamentos aqueles cuja execucao 
financeira, ate 30 de Junho de 2022. nao ultrapassar vinte por cento de seu custo total estimado. 

Art. 16. 0 Poder Legislativo tera como limitcs de despesas corrcntes e de capital cm 2023, 
para ef eito de elaboracao de sua proposta orcamentaria, sete por cento do somat6rio da receita 
tributaria e das transferencias previstas no § 5° do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente 
realizados no exercicio de 2022. 

Paragrafo unico, Caso o valor estabelecido na proposta orcamcntaria do Legislativo para 
2023 seja inferior ao efetivamente arrecadado. dos tributos citados no caput deste artigo, ao final do 
exercicio de 2022, Iica o Chefe do Poder Executivo autorizado a tomar as providencias cabiveis 
para atingir o percentual estabclecido. 

Art. 17. Nao poderao ser destinados recursos para atender a despesas com: 

J - acccs que nao sejam de cornpetcncia cxclusiva do rnunicipio, salvo por Convcnio; 

II - aquisicao imobiliaria e equipamento para unidades residenciais de representacao 
Iuncional, salvo para residencia oficial do Municipio e residencias mantidas pelo poder publico que 
servem de residencies de pessoas a service da municipalidadc; 

Ill - clubes e associacoes de servidores ou quaisquer outras entidades congeneres, 
excetuadas creches e escolas para o atendimento pre-escolar; e 

IV - pagamento, a qualquer titulo, a servidor da adrninistracao publica municipal, por 
services de consultoria ou assistencia tecnica, inclusive custeada com recursos provenientes de 
convenios, acordos, ajustes ou instrurnentos congeneres, Iirmados com 6rgao ou entidades de 
direito publico ou privado, nacionais ou intcmacionais; 

Art. 18. Os recursos para compor a contrapartida de emprestimos intemos e extemos e para 
o pagamento de sinal, amortizacao, juros e outros encargos, observados os cronogramas Iinanceiros 
das respectivas opcracoes, nao poderao ter destinacao diversa das refcridas finalidadcs, exccto sc 
comprovado documcntadamente erro na alocacao <lesses recursos. 

Paragrafo unico, Excetua-se do disposto neste artigo a destinacao, mediante a abertura de 
credito adicional, com previa autorizacao legislativa, de recursos de contrapartida para a cobertura 
de despesas com pcssoal e encargos sociais, sempre quc for cvidcnciada a impossibilidade da sua 
aplicacao original. 

Art. 19. E vedada a inclusao, na lei orcamentaria e em seus creditos adicionais de dotacoes 
a titulo de subvencoes sociais, ressalvadas aqucla destinada a cntidades publica e privadas scm fins 
lucrativos, de atividadcs de naturcza continuada, que precncham uma das seguintcs condicocs; 
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l - sejam de atendirnento direto ao publico, de forma gratuita, nas areas de assistencia 
social, saudc ou educacao; 

II - sejam vinculadas a organismos nacionais ou inlernacionais de natureza filantr6pica, 
institucional ou assistencial; e 

Ill - atendam ao disposto nos art. 195, § 3° e art. 204 da Constituicao Federal. no art. 61 do 
ADCT. Bern como na Lein° 8.742, de 07 de Dezembro de 1993; 

§ 1 ° Para habilitar-se ao reccbimento de subvencoes s6cias, a entidadc privada sem fins 
lucrativos dcvera aprcsentar dcclaracao de funcionamento regular nos ultimos trcs anos, cmitida no 
exercicio de 2023 por tres autoridades locais e comprovantes de regularidade do mandato de sua 
diretoria. 

§ 2° E vedada, ainda, a inclusao de dotacao global a titulo de subvcncoes sociais. 

Art. 20. E vedada a inclusao de dotacoes, na Lei Orcarnentaria e em seus creditos 
adicionais, a titulo de "auxilios" c "contribuicoes" para entidadcs privadas, rcssalvadas as scm fins 
lucrativos e desdc que sejam. 

r - de atendimento direto e gratuito ao publico e voltadas para o ensino especial. ou 
rcprcsentativa da comunidade cscolar das cscolas publicas cstaduais c municipais do ensino 
fundamental; 

ll - voltadas para acoes de saude e de atendirnento direto e gratuito ao publico: 

11 l - consorcios intermunicipais de saudc, constituidos cxclusivamcntc por cntcs publicos, 
legalmente instituidos e signatarios de contrato de gestao com adrninistracao publica municipal, e 
que participem da execucao de programas nacionais de saude; 

§ IO Para cfeito de disposto no artigo anterior entendc-se por: 

I - contribuicao: dotacoes destinadas ao atendimento de despesas que nao envolvam 
contraprestacao dircta de bcns e servicos e nao sejam reernbolsaveis pclo recebcdor, bem como 
aquelas destinadas a atcnder despesas de rnanutcncao de outras entidades de dircito publico ou 
privado, observados o disposto nos artigos 25 e 26 da LC n° 101/2000; 

l1 - auxilios financeiros a pessoas fisicas; dotacoes dcstinadas a atendcr despcsas de 
conccssao de auxilio financeiro dirctamentc a pessoas fisicas, sob diferentes modalidadcs, como 
ajuda ou apoio Iinanceiro e subsidio ou complementacao na aquisicao de bens e tambem em 
situacao de risco decorrente de eventos climaticos desastrosos. 

III - material de distribuicao gratuita; dotacoes destinadas a atcndcr despesa com aquisicao 
de materiais de distribuicao gratuita, tais como livros didaticos, generos alimenticios. materiais de 
construcao e outros materiais ou bens que possam ser distribuidos gratuitamente, exceto os 
destinados a premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras. 

§ 2° Sem prejuizo da observancia das condicocs cstabclccidas neste artigo, a inclusao de 
dotacoes na Lei Orcarnentaria e sua execucao, dependerao, ainda, de: 

I - publicacao, pclo Podcr Executive, de normas a sercm observadas na concessao de 
auxilios, prcvendo-se clausula de revcrsao no caso de desvio de finalidade: 
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Il - dcstinacao dos rccursos cxclusivamente para a arnpliacao, aquisicao de cquipamcntos e 
sua instalacao e de material permanente; 

III - identificacao do beneficiario e do valor transferido no respectivo convenio. 

Art. 21. Os Projetos de Lei rclativos aos crcditos adicionais serao apresentados com o 
detalhamento estabelecido na Lei Orcamentaria: 

§ 1 ° Acompanharao os projctos de lei relatives a creditos adicionais exposicoes de motivos 
circunstanciadas quc os justifiquem; 

§ 2° Os decretos de abertura de creditos suplementares autorizados na lei orcarnentaria serao 
pelos dirigentes dos orgaos ao Prefeito Municipal, acompanhados de cxposicao de motivos que 
inclua a justificativa: 

§ 3° Cada Projeto de Lei devera restringir-se a um unico tipo de credito adicional. 

§ 4° Os Creditos Adicionais destinados a dcspesas de pessoal c encargos sociais scrao 
encaminhados a Camara Municipal por intermedio de projetos de lei especificos e exclusivamente 
para essa finalidade. 

Art. 22. Os recursos de convenios nao previstos no orcamento poderao scr utilizados como 
fontes de recursos para abertura de creditos adicionais, suplementares ou especiais. 

Art. 23. Fica facultado o Podcr Executivo a incluir no Projcto de Lei Orcarncntaria, criteria 
de correcao mcnsal ou quadrimestral das Dcspesas Orcadas para o exercicio financeiro de 2023. 

§ l O A Loa destinara recursos de ordem de vinte e cinco por cento no mini mo da receita 
resultante de impostos. incluindo os originarios de Transferencias Estaduais e Fcderais, para 
aplicacao na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino. com cnfase para a manutencao c 
desenvolvimento da educacao basica publics. 

§ 2° A Loa dcstinara recursos na ordcm de quinze por cento, no rninimo da reccita resultante 
de impostos, incluindo os originarios de Transferencias Estaduais e fcderais. para aplicacao na 
Manutencao de Acoes de Saude. 

§ 3° Ficam os Poderes Legislativo e Executivo, cste incluindo os Fundos Espcciais, quando 
da cxecucao orcarncntaria de 2023 autorizados a ajustar seus orcamentos mediante a abertura de 
creditos suplementares, em ate o lirnite de cinquenta por cento (50%), conforme disposto no 
inciso I, art 7°, c/c a11. 43° da lei 4.320/64 e § 8° do art. 165 da C.F., do Lota! das despesas fixadas 
nesta lei. 

§ 4° Ficam os Podercs Exeeutivo e Legislativo Municipal autorizados no cxercicio de 2023 a 
transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotacoes orcamentarias 
aprovadas na Lei Orcamentaria de 2023 e em seus creditos adicionais, em decorrencia da extincao. 
transformacao, transferencias, incorporacao ou dcsmcmbramento de orgaos e cntidades, bem como 
de alteracoes de suas competencies ou atribuicoes mantidas a estrutura programatica, exprcssa por 
categoria de programacao para outra ou de uma f un9ao para outra, para prover recursos para 
suplementar verba orcarnentaria assim como o respectivo detalharnento por esf era orcarneruaria, 
grupos de natureza da despesa, modalidades de aplicacao e as fontes de recursos, nos termos do art. 
167 inciso IV da CF e paragrafo unico do Art. 7° dcsta Lei. 
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§ 5° Na transposicao. transferencia ou remanejamento de que trata o paragrafo acima. podera 
haver ajuste na classificacao funcional assim como havcndo altcracao, por ato da esfera federal, nos 
c6digos da classificacao da reeeita e despesa, Iica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar os 
c6digos dos Orcamentos vigentes o qual sera efetuado por ato do poder exeeutivo. 

§ 6° A lei orcamentaria contcra reserva de contingencia em montante equivalente a, no 
minimo, 2% ( dois por cento) da receita corrente liquida. 

§ 7° A reserva de contingencia sera utilizada como fonte de financiamento para atcndcr 
passivos contingentcs, outros riscos e eventos fiscais irnprevistos e tarnbern utilizados como fonte 
eompensat6ria para abertura de creditos adicionais. 

§ 8° Durante a cxecucao orcarncntaria fica o Poder Executive autorizado a utilizar o valor da 
reserva de contingencia para invcstimentos se as situacoes postas no anexo de Riscos F iscais 
deixarem a condicao de afetacao das contas publicas. 

§ 9° As codificacoes de modalidades de aplicacao e das fontes de recursos aprovadas na Lei 
Orcamentaria e em seus crcditos adicionais poderao ser modificadas e ou desmembradas para 
atender as necessidades de execucao e dar maior transparencia a execucao orcamentario-Iinanceiro 
por meio de ato do chefe do poder exeeutivo. 

§ 10° Os saldos negativos eventualmcnte apurados cm virtude de emendas apresentadas ao 
projeto de lei do orcamento na camara municipal serao ajustado ap6s a sancao da Lei 
Orcamentaria, atraves da abertura de creditos adicionais, mediante remanejamento de dotacoes 
orcarncntarias. 

§ 11 ° Fieam autorizados os Poderes Exeeutivo e Legislativo, assim como os Orgaos 
lndependentes, quando necessario, a abrirem novos elementos de despesas, atraves do processo de 
transposicao, remancjamento ou a transfercncia de recursos dentro de um mesmo programa de 
govemo, entre clernentos de despesas. via ato administrativo quando da cxccucao orcamentaria de 
2023. 

§ 12° Se o Poder Legislativo par ocasiao da abertura de credito adieiona\ suplcmentar nao 
tivcr dotacao orcarnentaria suficiente, devera solicitar ao Poder Executivo que devera atende-lo na 
forma da legislacao em vigor. 

CAPTTULOIV 
DAS DISPOSl<:OES RELATlV AS A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 

Art. 24. A atualizacao Monetaria do Principal da divida mobiliaria do rnunicipio nao 
podcra superar no exereieio de 2023, a variacao do INDICE GERAL DE PRE<;OS - MERCADO 
(IGP-M). da fundacao Getulio Vargas. 

CAPITULO V 
DAS DISPOSJ<:OES RELATIVAS AS DESPESAS DO MUNJCIPIO COM PESSOAL E 

ENCARGOSSOCIAIS 

Art. 25. Em cumprimento ao dispositivo do art. 169, paragrafos, incisos da C.F c Lei 
Complementar n° 101/00. 
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I - durante o cxercicio de 2023, as despesas totais do Pessoal Ativo da Adrninistracao Direta 
e Indireta financiadas com recursos do Tesouro, dcverao ser praticadas em cumprimento a Lei 
Complementar n° 101/2000; 

II - o Poder Legislativo Municipal nao gastara mais de 70% (sctenta por ccnto) de sua 
rcccita com folha de pagamcnto incluindo gastos com o Subsldio de scus Vercadores, § 1 do J\rtigo 
29-A da EC n° 25/2000. 

Ill - somente poderao ser contratados scrvidorcs publicos, mediante concurso publico. 

IV - exceto as nomeacoes para cargos em comissao, que serao de livre nomeacao e 
exoneracao, bem coma a contratacao por tempo determinado de pessoais tecnico especializado, a 
fim de atcndcr necessidades temporarias da administracao e de exccpcional intcrcsse publico 
dispostos cm lei. 

V - Iica o Poder Executive autorizado a criar cargos de provimento efetivo ou alterar a 
cstrutura de earreira, bem como admitir pessoal. obscrvando o disposto dcstc artigo e em scus 
paragrafos c incisos. 

VI - o reajuste da remuneracao de pessoal nos terrnos do inciso X, do art. 37 da Constituicao 
Federal, sera corrigido de acordo com a disponibilidadc financeira do tesouro municipal, 
respeitando o lirnite estabclecido no inciso lII do art. 19 e no inciso III do rut. 20 da Lei 
Complementar n° 101 de 2000, na forma do disposto no art. 169 da Constituicao Federal. 

Art. 26. No cxercicio financciro de 2023. as despcsas com pcssoal, ativo e inativo, do Poder 
Lcgislativo c Exccutivo obscrvarao os limites cstabclecidos na form a da Lei Complementar l O 1 I 00 
e no Art. 29-A, da Constituicao Federal 

Art. 27. No cxcrcicio de 2023, a rcalizacao de service cxtraordinario, quando a dcspcsa 
houver extrapolado noventa e cinco por ccnto dos limites rcferidos no art. 23 desta Lei. somente 
podera ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses publicos, especialmente 
os voltados para as areas de seguranca e saude, que ensejam situacoes emergenciais de risco ou de 
prcjuizo para a socicdade. 

§ IO A autorizacao para a realizacao de service extraordinario, no ambito do Poder 
Executivo, nas condicoes estabelecidas no caput deste artigo, e de exclusiva cornpetencia do chefe 
do Poder Exccutivo ou a quern este delegar competencia. 

§ 2° 0 disposto no § 1 ° do art. 18 da Lei Complementar 11° 10 l/2000, aplica-se 
exclusivamente para fins de calculo do limite da despesa de pessoal, independente da legalidade ou 
validade do contrato. 

§ 3° Nao se considera como substituicao de scrvidores e empregados publicos, a contratacao 
de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporaria de excepcional interesse 
publico, efetuada por forca de lei ou decisao judicial, e os contratos de terceirizacao relativos a 
exccucao indireta de atividadc que simultaneamente; 

I - sejam acessorias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem area de 
cornpetencia legal do orgao ou entidade, na forma de regulamento. 
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II - nao sejam inerentes a categoria f uncionais abrangidas por piano de cargos do quadro de 
pcssoal do 6rgao ou cntidadc, salvo exprcssa disposicao legal em contrario, ou sejam relativas a 
cargo ou categoria extintos, total ou parcialmentc; e 

1ll - nao caraclerizem relacao direta de emprego. 

CAPITULO VJ 
DAS DISPOSI<;OES SOB RE AL TERA<;OES NA LEGISLA<;AO TRIBUT ARIA 

Art. 28. 0 Poder executivo encaminhara caso necessario ao Poder Legislativo no corrente 
exercicio, Projeto de Lei dispondo sobre alteracoes na Legislacao Tributaria Municipal, 
cspecialmente sobrc: 

I - criacao de novas taxas e revisao da base de calculo das ja existentes; 

II - rcvisao da base de calculo dos lmpostos ja existentes; 

HI - o municipio Iara uma revisao no C6digo Tributario para adaptar a realidade prevista, ou 
seja, aumentar a arrecadacao pr6pria do Municipio, 

§ 1 ° Para efcito deste artigo, toda e qualqucr altcracao proccssada no ambito da Lcgislacao 
Tributaria Municipal, levara em consideracao o principio da Justica Social, tributando-se mais 
aqueles de mais posses, notadamente as areas improdutivas, para que se possa aliviar a carga 
Tributaria das camadas mais pobrcs da populacao. 

§ 2° A concessao ou ampliacao de incentivos de isencao ou beneflcios de natureza tributaria 
ou Iinanceira, somente sera aprovada mediante a estimativa de renuncia de receita e 
consequentemente anulacao de despcsas de identico valor ou pclo aumento de reccita decorrente do 
crcscimento cconomico, do combate a soncgacao c a clisao fiscal da elevacao de aliquotas da 
ampliacao da base de calculo e da majoracao ou criacao de tributo. 

§ 3° A estimativa de renuncia de receita sera apresentada pelo iniciador da prcposicao 
lcgislativa. 

CAPITULO Vil 
DAS DISPOSl<;OES GERAIS 

Art. 29. 0 Poder Executivo devera elaborar e publicar ate trinta dias ap6s a publicacao da 
Lei Orcamentaria de 2023, cronograma mensal de desembolso por orgao do Poder Executive, 
observando cm relacao as despcsas constantes dcsse cronograma a abrangcncia neccssaria a 
obtencao das metas Iiscais. 

Paragrafo unico. Desembolso dos recursos ftnancciros, correspondentcs aos creditos 
orcamentarios e adieionais consignados ao Podcr Legislativo, sera cfetuado ate o dia 20 de cada 
mes, sob a forma de duodecimos. 

Art. 30. Caso seja necessaria a limitacao do empenho das dotacocs rcarnentarias c da 
movimcntacao financeira para atingir a meta arrccadacao para atingir o re ltado primario dcsta 
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Lei, conforme determinado pelo art. 9° da Lei Complementar n° 101, de 2000, serao Iixados, 
separadamente, percentual de lirnitacao para o conjunto de "projetos" e de "atividadcs e operacocs 
especiais", calculado de forma proporcional a participacao de cada Poder no total das dotacocs 
iniciais constantes da lei orcamentaria de 2023, excluidas: 

I - as dcspesas que constitucm obrigacoes constitucionais ou lcgais inclusive ao destinados 
ao pagamento da divida; 

II - despesas com acoes vinculadas as funcoes saude, educacao e assistencia social, nao 
incluidas no inciso l; 

III - despesas correntes obrigat6rias de carater continuado. 

§ 1° Na hipotcse da ocorrencia do disposto no caput deste artigo, o Poder Executive 
informara ao Podcr Legislativo, ate o trigesimo dia do mes subsequente ao final do bimcstre, 
acompanhado dos parametros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que 
cabera a cada um na lirnitacao do empenho e da movimentacao Iinanceira. 

§ 2° 0 Poder Legislativo com base na inforrnacao de que trata o § l 0, publicar ato, ate o final 
do mes subsequente ao encerramento do respectivo bimestre, estabelecendo os montantes 
disponiveis para empenho e movimentacao financeira em cada um dos conjuntos de despesas 
mencionados no caput dcste artigo. 

§ 3° A limitacao que trata o caput deste artigo sera Ieita por ato pr6prio de cada poder, nos 
trinta dias subsequentes ao encerramento do bimestre. 

Art. 31. Todas as receitas rcalizadas pelos orgaos, fundos e entidades intcgrantes do 
orcamento fiscal e da seguridade social, inclusive as diretamente arrecadadas, serao devidamente 
classificadas e contabilizadas no caixa unico da Prefeitura no mes em que ocorrer o respectivo 
ingresso. 

Art. 32. Sao vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem 
a execucao de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotacao orcamentaria. 

Paragrafo unico. A contabilidadc rcgistrara os atos e fatos relativos a gestao orcamcntario- 
Iinanceira efetivamente ocorrida, sem prejuizo das responsabilidades e providencias derivadas da 
inobservancia do caput deste artigo. 

Art. 33. Se o projeto de lei orcamentaria nao for sancionado pelo Chefe do Poder Exccutivo 
ate 31 de dezembro de 2022 a programacao dele constante podera ser executada para o atendimento 
das seguintes despesas: 

I - pessoal e encargos sociais; 

II - pagamento de beneficios previdenciarios a cargo do Instituto de Previdencia Municipal: 

IIT - pagamento do service da divida; 

IV - pagamento de despesas decorrentes de conlratos e convenio publicados ate 31 de 
dezembro de 2022: 

V - programa de duracao continuada; 
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VJ - assistencia social, saude c educacao; 

VII - manutencao das entidades; 

VUI - sentencas judiciais transitadas em julgado. 

Art. 34. Os orgaos responsaveis pela execucao dos creditos orcamentarios e adicionais 
aprovados processarao o empenho da despesa. observados os limites Iixados para cada elemento de 
despesa e fonte de recurso. 

Art. 35. A reabertura dos creditos especiais e extraordinaries, conf onne disposto no art, 
167, § 2°, da Constituicao, sera efetivada mediante decreto do Chefc do Poder Executivo. 

Art. 36. Para fins de acompanhamenlo e controle, os orgaos da Administracao publics 
municipal direta e indireta submeterao os processos referentes ao pagamenlo de precat6rios a 
apreciacao da Assessoria Juridica c do Controlador do Municipio. antes do atendimento da 
requisicao judicial observada as normas e orientacoes a serem baixadas por aquela unidade. 

Art. 37. As entidades privadas beneficiadas com recursos publicos municipais a qualquer 
titulo submeter-se-ao a fiscalizacao do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas dos Munici pios 
com a finalidade de verificar o cumprimento de mctas c objetivos para os quais recebcram os 
recursos. 

Art. 38. A criacao, expansao ou aperfeicoamento de acao governamental que acarrete 
aumcnto da despesa devera, obrigatoriamente, atender ao disposto nos artigos 16 c 17 da Lei 
Complementar n°. 101/2000. 

Art. 39. Autorizar o Poder Executivo a suplemenlar automaticamente atraves de decreto as 
dotacoes referentcs as receitas vinculadas pelo valor do seu excesso de arrecadacao efetivamente 
rcalizado no exercicio de 2023, assim como pelo superavit financeiro do exercicio anterior. 

Art. 40. Autorizar o Poder Executivo a auxiliar o Estado no custeio das Despesas com: 
Policia Militar, Civil, Corpo de Bombeiro, Ministerio Publico e Defensoria Publica, Podcr 
Judiciario, Justica Eleitoral, clube de cscotismo, defcsa civil c entidades de classes religiosas, 
legalmente constituidas e sem fins lucrativos. 

Art. 41. 0 Poder Executivo publicara os quadros de detalhamento de despcsa (QDD), por 
orgao, unidade orcarnentaria c elemento de despesa que integram o orcarnento fiscal e da 
seguridade social, juntamente com a lei orcarnentaria. 

Paragrafo unico. Os quadros de detalhamcnto de despesa, poderao ser alterados conforme 
necessidade do desdobramento do grupo de natureza da dcspcsa, obscrvando os limites 
estabelecidos por unidade orcarnentaria, por categoria de prograrnacao, por grupo de natureza e por 
fontes de recursos. 

Art. 42. Para cfeito do disposto no § 3° do art. 16 da Lei Complemcntar n°. 101/2000 
entende-se como irrelevante as despesas que nao ultrapassem o limite de que trata os incisos I e II 
do art. 24 e seu paragrafo unico da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, modificada atraves do art. 1 ° 
da Lei n° 9.648 de 27 de Maio de 1998. 
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Art. 43. Os custos unitarios de materiais e services de obras executadas com recursos dos 
orcamentos do Municipio nao poderao scr superiores em mais de trinta por ccnto, aqueles 
constantes do sistema nacional de pesquisa de custos c indices da construcao civil (SJNAPT), 
mantido pela Caixa Econornica Federal. 

Paragrafo unico, Somente em condicocs especiais devidamentc justificadas, podera os 
respcctivos custos ultrapassar os limites fixados no caput dcste artigo, sem prejuizo da avaliacao 
dos orgaos de controle interno e externo. 

Art. 44. Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicacao, produzindo scus cfeitos a partir 
de 01.01.2023. 

Gabinetc do Prcfcito Municipal de Tracuateua-PA, em 06 de julho de 2022 

o da Costa 
Prefeit Municipal 
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LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENT ARIAS - LDO 2023 

ANEXO I 

Demonstrative das Metos Anuais 

(Art. 4Q, §lQ da Lei Complementar nQ 101/2000} 

O Anexo de Metas Fiscais, elaborado conforme o disposto no § lQ, do art. 4Q, da Lei 
Complementar nQ 101, de 04 de maio de 2000, e parte integrante da Lei de Diretrizes On;:amentarias 
de 2023 e estabelece as metas anuais, em valores correntes e constantes da Adrninistracao, relativas 
a Receitas, Despesas Resultado Nominal e Prlmario para o exercicio financeiro de 2023 e para os dais 
seguintes. 

As informacoes contidas neste Anexo servirao de base para a elaboracao da Lei Orcamentaria 
Anual (LOA) para o exercicio financeiro de 2023. Os valores encontrados para 2024 e 2025 sao 
indicatives e poderao ser ajustados nas respectivas Leis Orcarnentaria (LOO e LOA), levando em 
consideracao possiveis eventos imprevistos e o comportamento da economia nacional e regional. 

O crescimento das receitas projetadas para 2023, 2024 e 2025 foi calculado a partir da 
reestimativa do exerdcio de 2022. Esta reestimativa considerou as principais fontes de receita do 
Municipio, entre elas os repasses da Uniao, do Estado, ja realizada no 12 bimestre do exerdcio 
financeiro de 2022, bem como a arrecadacao pr6pria projetada, aplicando os indicadores 
econornicos e financeiros de acordo com as peculiaridades de cada um dos principais itens de 
receita. A arrecadacao pr6pria projetada para os anos seguintes preve um gradativo crescimento na 
participacao das receitas totais, que devera ser alcancado com o aperfeicoarnento e melhor 
aparelhamento da fazenda publica municipal. 

As despesas, incluindo os investimentos, foram projetadas de acordo com as metas fiscais 
esperadas, ou seja, observando os limites impastos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e em funcao 
da arrecadacao prevista e da necessidade de obter resultado primario e nominal favoravel a 
arnortizacao gradativa da divida publica municipal. 
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LEI DE DlRETRIZES OR<;AMENT ARIAS - LDO 2023 

RISCOS FTSCAIS 

(Art.4°,3°, da Lei Complementar n°101, de maio de 2000) 

O Anexo de Riscos Fiscais tern sua origem no principios da prudencia. Sua apresentacao 
na LDO e obrigatoria, conforrne definicao no 3° do art. 4° da LRF/2000. Por seu 
intermedio se faz a previsao dos passives contingentes que deve ser entendido como uma 
obrigacao incerta ou eventual. Sao situacoes que envolvem um grau de duvidas quanto a 
sua efetiva ocorrencia, rnais que podem afetar as contas publicas, ou seja, podem vir a 
criar uma situacao de desequilibrio fiscal ao Municipio. 

Os passives contingentes e outros riscos fiscais capazes de impactar negativamente 
nas contas publicas, que podem ser classificados em dois tipos: 

1- Riscos orcamentarios: Sao aqueles que dizem respeitos a possibilidade das 
receitas e despesas previstas nae se concretizarern. 
Norrnalmente as variaveis que influern diretamente no montante de recurses 
arrecadados pelo ente govemamental sao: 
nivel de atividade economica; 
taxa de inflacao- afeta a arrecadacao da maioria dos impostos, especialmente 
quando estes incidem sobre o valor de produtos ou services cornercializados; 
taxa de cambio- a variacao do cambio e outro fator que pode ter impacto 
significativo sobre a projecao das receitas, uma que alguns impastos possuem uma 
correlacao direta com a caixa de cambio; e 
taxa de juros- a volatilidade da taxa de juros e outro elemento que pode causar 
reflexo na arrecadacao do ente, principalmente no caso da Uniao. 
Do !ado da despesa sirnilarmente ao que acontece com a receita, a despesa tambem 
esta sujeita a desvio em relacao as projecoes utilizadas quando da elaboracao do 
orcamento. As alteracoes rnais comuns decorrem da inflacao observada e/ou de 
modificacao constitucionais e legais que acarretem novas obrigacoes para o 
Gove mo. 

2 - Riscos de dividas: Sao aqueles relacionados a situacoes externas a 
administracao, que podem resultar em aumento do estoque da divida publica, 
devido a fatores imprevisiveis, alern de procedimentos que podem resultar em 
acrescimo de despesa, como os resultantes das variacoes da taxa de juros e de 
cambio em titulos de vincendos, bem como de julgamentos de processes j udiciais. 
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LEI DE DIRETRIZES ORtAMENTARIAS- LOO 2023 

ANEXO DA MEMORIA E METODOLOGIA DE CALCULO DAS METAS FISCAIS 

1 - Metodologia de Calculo - Receitas: 

1.1 - A metodologia de calculo da Receita foi adotada conforme a tecnica de previsao no 
Art. 12 da LRF; 

1.2 - No exercicio previsto para a LDO 2023 e no exercicio seguinte de 2024, a metodologia 
adotada baseou-se no pararnetro constante da tabela de indicadores econornicos a 
precos correntes e acrescidos do IGP-M referente a precos correntes; 

2 - Mem6ria de calculo - Despesas: 

2.1- Para chegar aos resultados pretendidos no exercicio de 2023, foi adotado o pararnetro 
constante da tabela de indicadores econornicos a precos constantes a ser acrescido do IGP- 
M. 
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LEI DE DIRETRIZES OR�AMENTARIAS- LDO 2023 

ANEXO DE METAS FISCAIS 

ESTIMATIVA E COMPENSA�AO DE RENUNCIA DE RECEITAS 

EDA MARGEM DE EXPANSAO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARATER CONTINUADO 

Na cornposrcao da receita nae ha prevrsao de renuncia de receita, com 

irnplicacao na execucao dos programas de governo previstos para o pr6ximo exerdcio de 

2023. 

Face a necessidade da implantacao de novas equipamentos e arnpliacao da 
oferta de services publicos, especialmente aqueles relacionados com a saude, educacao, 
assistencia social, infraestrutura e saneamento basico. estimamos que a expansao das 

despesas de carater continuado para 2023 sera na ordem de 10 % (dez par cento), assim 
coma o mesmo percentual para as exercfcios seguintes. 

O devido incremento na despesa continuada nao afetara as metas fiscais 

estabelecidas, uma vez que foram levadas em conslderacao. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUA TEUA 
GABINETE DO PREFEITO 
CNP.I: Ol.612.999/0001-92 

LEI DE DIRETRIZES OR�AMENTARIAS- LDO 2023 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
Metas e Proje�oes Fiscais 

Objetivando o equilibrio fiscal das contas publicas municipais, a rnanutencao 
da estrutura administrativa e dos services publicos que estao vinculados a efetivacao de 
receitas e do indispensavel controle das despesas que certamente proverao a realizacao de 
investimentos em infraestrutura e todas as areas integrantes da estrutura organizacional do 
Peder Executive, servindo de pararnetro para o estabelecimento de metas fiscais. 

As metas de superavit prirnario apresentado no presente Anexo a Lei de 
Diretrizes Orcarnentarias foram fixadas com o objetivo de consolidar os resultados 
pretendidos de estabilidade fiscal do Municfpio. Projetou-se para o exercfcio de 2023 os 
objetivos basicos sustentados em uma estabilidade de prec;os e a confianc;a na polftica 
econ6mica levada a efeito pelo Governo Federal, de forma a promover um ambiente 
propfcio ao investimento e o crescimento econ6mico-social do Municfpio. 

As informac;5es aqui apresentadas servirao de base para a elaboracao das 
metas a serem fixadas na Lei Orcarnentaria Anua para o exercfcio de 2023 e o valores 
indicatives estimados para os demais 03 (tres) anos subsequentes deverao ser ajustados nas 
respectivas Leis Orcarnentarias, considerando os fates futures que alterem as despesas e o 
comportamento das receitas. 

Os quadros apresentados a precos correntes e a prec;os constantes foram 
calculados pelo indice da inflacao oficial, media hist6rica dos ultimos tres anos e a projecao 
para o exercf cio corrente. 

A arrecadacao pr6pria para os anos seguintes serao estabelecidas ap6s analrse 
do fluxo efetivado neste exercfcio. As despesas, incluindo os investimentos, foram 
projetados de acordo com as metas fiscais esperadas, ou seja, observando os limites 
impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e em funcao da arrecadacao prevista e da 
necessidade de obter resultado prirnario e nominal compatfvel com as financ;as do 

municfpio, permitindo o pagamento da dfvida flutuante municipal e para atender eventuais 
riscos fiscais. 
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TRACUATEUA 
LEI DE OIRETRIZES OR<;:AMENTARIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
PROJECAO ATUARIAL 00 RPPS 

2023 

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art 4°, § 2°, lnciso IV. alinea "a") RS milhares 
Receitas Oespesas Resultado Saldo Financeiro do Exerclcio 

EXERCiCIO Previdenc"rlas Prevldenciarlas Prevldenciarlo 
(a) (bl (c)=( a -b) (d) = (d Exerclcio anterior)+ c 

2021 
202.2 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 
2024 0,00 0,00 
2025 0.00 0,00 
2026 0,00 0,00 
2027 0,00 0,00 
2028 0,00 0,00 
2029 0,00 0,00 
2030 0,00 0,00 
2031 0,00 0,00 
2032 0,00 0,00 
2033 0,00 0.00 
2034 0.00 0.00 
2035 0,00 0,00 
2036 0,00 0,00 
2037 0,00 0,00 
2038 0,00 0,00 
2039 0.00 0,00 
2040 0,00 0,00 
2041 0,00 0,00 
2042 0.00 0,00 
2043 0,00 0,00 
2044 0,00 0,00 
2045 0,00 0,00 
2046 0,00 0,00 
2047 0,00 0,00 
2048 0,00 0,00 
2049 0,00 0,00 
2050 0,00 0,00 
2051 0,00 0,00 
2052 0,00 0,00 
2053 0,00 0,00 
2054 0,00 0,00 
2055 0,00 0,00 
2056 o.oo 0,00 
2057 0.00 0,00 
2058 0,00 0,00 
2059 0,00 0,00 
2060 0,00 0,00 
2061 0,00 0,00 
2062 0,00 0,00 
2063 0,00 0,00 
2064 0,00 0,00 
2065 0,00 0,00 
2066 0,00 0,00 
2067 0,00 0,00 
2068 0.00 0,00 
2069 0,00 0,00 
2070 0,00 0,00 
2071 0,00 0,00 
2072 0,00 0,00 
2073 0,00 0.00 
2074 0,00 0,00 
2075 0,00 0,00 
2076 0,00 0,00 
2077 0,00 0,00 
2078 0,00 0,00 
2079 0,00 0,00 
2080 0,00 0,00 
2081 0,00 0,00 
2082 0,00 0,00 
2083 0,00 0,00 

2084 0,00 0,00 

2085 0,00 0,00 

2086 0,00 o.oo 
2087 0,00 0,00 

2088 0,00 0,00 
2089 0,00 0,00 

2090 0,00 0,00 

2091 0,00 0,00 

2092 0.00 0,00 

2093 0.00 0,00 

2094 0.00 0,00 

2095 0,00 0,00 

Fonte: 
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TRACUATEUA 
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
VIII - MARGEM DE EXPANSAO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARATER CONTINUADO 

2023 

AMF - Demonstrative 8 (LRF, art 4°, § 2°, inciso V) R$ milhares 
EVEN TO VALOR PREVISTO 2023 

Aumento Permanente da Receita 7.000.000,00 
( - ) Transterencias Constitucionais 1.500.000,00 
( - ) Transferencias ao FUNDEB 5.000.000,00 
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ( I ) 500.000,00 
Reducao Permanente de Despesa ( II ) 0,00 
Margem Bruta ( Ill ) = ( I + II ) 500.000,00 
Saldo Utilizado da Margem Bruta ( IV ) 0,00 

Novas DOCC 0,00 
Novas DOCC geradas par PPP 0,00 

Margem Liquida de Expansao de DOCC (V) = ( Ill - IV) 500.000,00 
Fonte: 
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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 

CNPJ: 01.612.999/0001-92 

ANEXO DE METAS E 
PRIORIDADES 

Av. Mario Nogueira de Sousa - S/N - Centro - Tracuateua/PA- CEP: 68.647-000 



Para 
Governo Municipal de Tracuateua 

LOO 2023 - Anexo de Metas e Prioridades 
Pagina : 001 

6rgao: 01 - Camara Municipal de Tracuateua 

Fun�ao: 01 - Legislativa 

subfun�ao: 031 - A\ao Legislativa 

Programa: 0001 - Acao Legislativa 
Proporcionar as condi\oes tecnicas e administrativas indispensaveis ao desempenho das atividades 
legislativas do Municipio 

A�ao ..... : 2001 - Manuten�ao da Camara Municipal 
oescri�ao: Manuten�ao do Legislativo Municipal 

unidade de medida: Valor 

Subfun�ao: 124 - Controle Interno 

Quantidade 2023: 1 
Valor total: 2.174.000,00 

Programa: 0004 - Controle Interno 
Promo\ao das a�oes necessar,as ao regular funcionamento do 6rgao encarregado de examinar os 
aspectos formais e legais da execu�ao da despesa e da capta�ao de recursos de todas as unidades da 
adminitra�ao direta e indireta do municipio. 

A�ao ..... : 2002 - Manuten�ao do Departamento de controle Interno do Legislativo 
oescri\ao: Proporcionar a manuten�ao e aperfei�oamento das atividades de manuten�ao do 

orgao. 
Unidade de medida: Valor 

subfun�ao: 131 - comunica�ao social 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
77.319,00 

Programa: 0001 - Acao Legislativa 
Proporcionar as condi�oes tecnicas e administrativas indispensaveis ao desempenho das atividades 
legislativas do Municipio 

A�ao ..... : 2003 - Encargos com Publicidade 
oescri�ao: Garantir a publicidade das atividades do Legislativo 

unidade de medida: Valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
10.527,00 



Para 
Governo Municipal de Tracuateua 

LDO 2023 - Anexo de Metas e Prioridades 
Pagina : 002 

TOTAL DO ORGAO..... valor 2023 

Orgio: 02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 

Fun�io: 17 - Saneamento 

subfun�io: 512 - Saneamento Basico Urbano 

2.261.846,00 

Programa: 0184 - Plano Municipal de Gerenciamento de Residuos s6lidos 
Controlar e administrar a coleta e a destina�io adequada dos residuos gerados no imbito do 
Municipio em suas diversas tipologias: residenciais, comerciais, hospitalares, orginicos, etc. 

A�io ..... : 
Descri�io: 

2153 - Implementa�io das politicas de Residuos solidos 
- Propor horarios estrategicos de coleta dos residuos - Educa�io Ambiental 
sobre a acomoda�io correta dos residuos antes de serem coletados - Incentivar 
o uso da logistica reversa por parte dos comerciantes locais - Realizar 
atividades nos lixoes municipais e propor medidas de seguran�a e saude aos 
catadores - Utilizar os residuos orginicos para compostagem no horto da SEMMA 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
19.800,00 

Programa: 0185 - Plano Municipal de Saneamento Basico 
oar continuidade a implanta�io do plano de Saneamento Basico em parceria com outros municipios 
para garantir qualidade de vida, disponibilidade de agua potavel, sistemas de drenagem eficientes 
e coleta e tratamento de esgoto e coleta de residuos s6lidos 

A�io ..... : 2154 - Implementa�io das A�6es do Plano Municipal de saneamento Basico 
oescri�io: - Controlar o volume de residuos produzidos no municipio e sua destina�io - 

Implanta�io de um lago para conten�io das aguas pluviais - Propor medidas de 
tratamento de esgoto antes de ser descartado no meio ambiente - orientar a 
comunidade sobre evitar a polui�io do solo e da agua 

Unidade de medida: valor 

Fun�io: 18 - Gestio Ambiental 

subfun�io: 122 - Administra�io Geral 

Programa: 0191 - Gestio Ambiental 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
8.800,00 



Para 
Governo Municipal de Tracuateua 

LDO 2023 - Anexo de Metas e Prioridades 
Pagina : 003 

Proporcionar a manuten\ao e aperfeicoamento das atividades voltadas as politicas de meio ambiente 

A\ao ..... : 2004 - Manuten\ao da secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Descri\ao: Proporcionar a manuten\ao e aperfeicoamento das atividades de manuten\ao do 

orgao 
Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 

valor total: 
1 

393.000,00 

A\ao ..... : 2005 - Manuten\ao do conselho Municipal de Meio Ambiente 
Descri\ao: Proporcionar a manuten\ao e aperfeicoamento das atividades de manuten\ao do 

orgao 
unidade de medida: Valor 

subfun\ao: 541 - Preserva\ao e conserva\ao Ambiental 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
24.200,00 

Programa: 0182 - concep\ao da unidade de Conserva\ao 
Delimitar a area do terreno da antiga Embrapa para constituir a unidade de conserva\ao, com o 
intuito de proteger grande extensao de mata nativa nos limites do municipio. 

A\ao ..... : 
Descri�ao: 

1080 - Implanta�ao da unidade de conserva�ao Ambiental 
- Realizar o levantamento floristico e faunistico da area - Orientar a 
popula�ao sobre a importancia de proteger este espa�o - Instalar placas de 
sinaliza\ao, para evitar o desmatamento na area - Regulamentar o espa\o e 
definir seus usos 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
17.600,00 

Programa: 0188 - Arboriza\ao Urbana 
Realizar a arboriza\ao Urbana com especies nativas, florestais e ornamentais de forma estrategica, 
visando o equilibria do ecossistema local e a melhoria das condi�oes climaticas e arranjo 
paisagistico do municipio. 

A\ao ..... : 
Descri�ao: 

2156 - Arboriza\ao e Paisagismo de Vias urbanas 
- Produzir mudas arb6reas e ornamentais no horto da SEMMA - Distribui\ao e 
cultivo de mudas em campanhas de arboriza\ao e revitaliza\ao de pra\as 
publicas - Promover oficinas de produ�ao de mudas periodicamente 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
16.500,00 

Programa: 0189 - Reestrutura�ao e Reativa\ao do Horto da SEMMA 
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Governo Municipal de Tracuateua 

LDO 2023 - Anexo de Metas e Prioridades 
Pagina : 004 

Em parceria com o IDEFLOR, produzir e cultivar mudas de especies diversas para serem 
posteriormente e estrategicamente direcionadas a comunidade. 

A�ao ..... : 
oescri�ao: 

2157 - Produ�ao e Distribui�ao de Especies Nativas e ornamentais 
- conndu�ao de mudas para fins de recomposi�ao de matas ciliares - Implanta�ao 
de um banco de sementes de especies nativas da regiao - Capacita�ao dos 
tecnicos ambientais da semma para conduzir a atividade 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
8.800,00 

Programa: 0191 - Gestao Ambiental 
Proporcionar a manuten�ao e aperfeicoamento das atividades voltadas as politicas de meio ambiente 

A�ao ..... : 1001 - Implanta�ao de Parques Ambientais 
Descri�ao: Promover bem estar social 

unidade de medida: valor 

A�ao ..... : 2006 - Manuten�ao de Parques Ambientais 
Descri�ao: Promo�ao do meio ambiente 

unidade de medida: valor 

subfun�ao: 542 - Controle Ambiental 

Quantidade 2023: 
valor total: 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
247. 500, 00 

1 
89.000,00 

Programa: 0187 - Elaborar cadastros Ambientais Rurais - CAR 
Elaborar CAR em im6veis rurais nos limites do Municipio de Tracuateua visando a regulariza�ao 
ambiental das atividades e auxiliar no zoneamento da regiao. 

A�ao ..... : 1081 - Implanta�ao do cadastro de Imoveis rurais 
oescri�ao: - capacita�ao dos tecnicos ambientais da SEMMA acerca dos conhecimentos sobre 

geoprocessamento - Estimular os propietarios rurais da regiao a Regularizar 
seus im6veis - Cumprir a meta instituida pelo Programa Municipios Verdes 

unidade de medida: valor 

subfun�ao: 543 - Recupera�ao de Areas Degradadas 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
6.600,00 

Programa: 0191 - Gestao Ambiental 
Proporcionar a manuten�ao e aperfeicoamento das atividades voltadas as politicas de meio ambiente 
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A�ao ..... : 2007 - Recupera�ao de Areas oegradadas 
oescri�ao: Preserva�ao do Meio Arnbiente 

unidade de medida: valor 

subfun�ao: 544 - Recursos Hfdricos 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
133.000,00 

Programa: 0180 - Educa�ao Ambiental as margens do Rio Tracuateua 
- promo�ao de a�oes educativas com moradores as margens do Rio Tracuateua no trecho que perpassa a 
area urbana da cidade 

A�ao ..... : 
oescri�ao: 

2150 - Implementa�ao das A�oes de preserva�ao de Nascentes e Manaciais 
- Ressaltar a importancia da mata ciliar - orientar sobre a implanta�ao de 
edifica�oes em areas pr6ximas ao rio - Instalar barreiras de conten�ao para 
evitar o assoreamento das margens - Implantar placas educativas para evitar o 
acumulo de residuos no local 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
9.900,00 

Programa: 0181 - Prote�ao e Recupera�ao dos Mananciais 
Realiza�ao de campanhas de educa�ao ambiental em Comunidades rurais e auxilia-las no processo de 
conserva�ao e prote�ao dos recursos hidricos. 

A�ao ..... : 
oescri�ao: 

2151 - Recupera�ao e preserva�ao de mananciais 
- Ressaltar a importancia da mata ciliar - orientar sobre a constru�ao de 
piscinas utilizando o rio - Instalar barreiras de conten�ao para evitar o 
assoreamento das margens - Orientar sobre as boas praticas de limpeza de 
nascentes - Auxiliar no processo de recomposi�ao da mata ciliar - Adequa�ao 
ambiental em 

unidade de medida: Valor Quantidade 2023: 
Valor total: 

1 
13. 200, 00 

Programa: 0191 - Gestao Ambiental 
Proporcionar a manuten�ao e aperfeicoamento das atividades voltadas as politicas de meio ambiente 

A�ao ..... : 1002 - Limpeza e Drenagem de Rios, Igarapes e c6rregos 
Descri�ao: conservacao e Preservacao de Recursos Hidricos 

unidade de medida: valor 

subfun�ao: 605 - Abastecimento 

Programa: 0186 - constru�ao de Tanques para produtos de Casas de Farinha 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
133.000,00 
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Realizar uma campanha de fiscaliza�ao em casas de farinha para sugerir a adequa�ao ambiental dos 
empreendimentos, por meio da destina�ao correta dos residuos e da produ�ao dentro dos padr6es 
sanitarios. 

A�ao ..... : 
oescri�ao: 

2155 - Implementa�ao de melhorias na produ�ao artesanal de farinha de mandioca 
- oialogar in loco com proprietarios de casas de farinha e sugerir adequa�ao 
ambiental - oistribuir manuais de boas praticas para casas de farinha 
adaptados a dinamica da regiao - Propor a reutiliza�ao dos efluentes da 
mandioca - construir tanques de tratamento dos efluentes antes do descarte - 
orientar sobre medidas de preven�ao de acidentes de trabalho - Incentivar o 
uso de equipamentos de prote�ao individual e coletivo por parte dos 
funcionarios 

unidade de medida: valor 

TOTAL DO 6RGAO..... valor 2023 

6rgao: 03 - Gabinete do Prefeito 

Fun�ao: 04 - Administra�ao 

subfun�ao: 122 - Administra�ao Geral 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1.140.700,00 

1 
19.800,00 

Programa: 0002 - Administra�ao Geral 
Ordenar o planejamento Administrativo Municipal, com a�6es pertinentes as unidades or�amentarias 
componentes do organograma Administrative e funcional do Municipio. 

A�ao ..... : 2008 - Manuten�ao da Junta de servi�os Militar 
oescri�ao: Proporcionar a manuten�ao e aperfeicoamento das atividades de manuten�ao do 

orgao. 
unidade de medida: valor Quantidade 2023: 

Valor total: 
1 

69.000,00 

A�ao ..... : 2010 - Manuten�ao da codec - Defesa civil 
oescri�ao: Proporcionar a manuten�ao e aperfeicoamentodas atividades de manuten�ao do 

orgao. 
unidade de medida: valor Quantidade 2023: 

valor total: 
1 

18.150,00 
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A�ao ..... : 2011 - Apoio a Seguran�a Publica 
Descri�ao: Garantir seguranca a popula�ao 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
43.000,00 

A�ao ..... : 2012 - Manuten�ao do Gabinete do Prefeito 
Descri�ao: Proporcionar a manuten�ao e aperfeicoamentodas atividades de manuten�ao do 

orgao. 
unidade de medida: valor Quantidade 2023: 1 

Valor total: 1.061.000,00 

A�ao ..... : 2013 - Manuten�ao da Residencia oficial do Prefeito 
Descri�ao: Manter a infra-estutura de funcionamento da Residencia Oficial 

unidade de medida: valor 

subfun�ao: 124 - Controle Interno 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
73.000,00 

Programa: 0004 - Controle Interno 
Promo�ao das a�oes necessar,as ao regular funcionamento do 6rgao encarregado de examinar os 
aspectos formais e legais da execu�ao da despesa e da capta�ao de recursos de todas as unidades da 
adminitra�ao direta e indireta do municipio. 

A�ao ..... : 2009 - Manuten�ao do Departamento de Controle Interno do Executivo 
Descri�ao: Proporcionar a manuten�ao e aperfei�oamento das atividades de manuten�ao do 

Orgao. 
unidade de medida: valor 

subfun�ao: 131 - comunica�ao social 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
64.000,00 

Programa: 0002 - Administra�ao Geral 
ordenar o planejamento Administrativo Municipal, com a�oes pertinentes as unidades or�amentarias 
componentes do Organograma Administrativo e funcional do Municipio. 

A�ao ..... : 2014 - Encargos com Publicidade e Propaganda 
Descri�ao: Garantir a publicidade dos atos e atividades 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
17.900,00 
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TOTAL DO ORGAO........ .... Valor 2023 

Orgao: 04 - Procuradoria Juridica 

Fun�ao: 04 - Administra�ao 

subfun�ao: 091 - oefesa da ordem Juridica 

1.346.050,00 

Programa: 0002 - Administra�ao Geral 
Ordenar o planejamento Administrativo Municipal, com a�oes pertinentes as unidades or�amentarias 
componentes do Organograma Administrativo e funcional do Municipio. 

A�ao ..... : 2015 - Manuten�ao da Procuradoria Juridica 
oescri�ao: Proporcionar a manuten�ao e aperfeicoamentodas atividades de manuten�ao do 

orgao. 
Unidade de medida: valor 

TOTAL DO QRGAO............ valor 2023 

Orgao: 05 - Secretaria Municipal de Finan�as 

Fun�ao: 04 - Administra�ao 

subfun�ao: 123 - Administra�ao Financeira 

Quantidade 2023: 
valor total: 

210.000,00 

1 
210.000,00 

Programa: 0003 - Administra�ao Financeira 
Promo�ao das a�oes necessarias a orientar a capta�ao de recursos em harmonia com a programa�ao de 
despesas. 

A�ao ..... : 2016 - Moderniza�ao e organiza�ao Tributaria 
oescri�ao: Ampliar a Receita Tributaria do Municipio e Garantir maior arrecada�ao 

tributaria 
unidade de medida: valor Quantidade 2023: 

valor total: 
1 

26.000,00 
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A�ao ..... : 2017 - Manuten�ao da secretaria de Finan�as 
oescri�ao: Proporcionar a manuten�ao e aperfeicoamentodas atividades de manuten�ao do 

orgao. 
unidade de medida: valor 

A�ao ..... : 2018 - Amortiza�ao da oivida Contratada 
oescri�ao: Garantir o pagamento de dividas 

Quan ti dade 2023: 1 
valor total: 1.320.000,00 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
515.000,00 

Programa: 0168 - Recadastramento Municipal Imobiliario 
- oesenvolver e aperfei�oar sistemas de informa�ao, servi�os e processes voltados ao cumprimento 
das atribui�oes e competencias na gestao de recurses - Fortalecer as capacidades gerencial, 
normativa, operacional e tecnol6gica da administra�ao tributaria e demais a�oes de natureza fiscal 
ou racionalizadoras do uso de recurses publicos disponiveis - Acompanhar as obriga�oes 
tributarias, maximizando o uso de recurses ociosos/subutilizados e eliminando perdas, alem de 
melhorar a qualidade e oferta desses servi�os a um menor custo - Permitir a atua�ao conjunta, 
intercambio de experiencias, informa�oes, cadastros e forma�ao de redes que racionalizem, melhorem 
e ampliem o atendimento e reduzam o custo unitario dos servi�os - Fortalecer a gestao publica 
municipal gerencial, com enfase na produ�ao de resultados para a sociedade, na otimiza�ao dos 
custos operacionais, na motiva�ao e participa�ao dos servidores, na delega�ao, na racionalidade no 
modo de fazer, na defini�ao clara de objetivos e no controle dos resultados - Refor�ar a 
transparencia na gestao e expandir o controle social. 

A�ao ..... : 
oescri�ao: 

1079 - Implanta�ao da Central de Atendimento e Cobran�as 
- central de Atendimento esclarece as duvidas de contribuintes Os 
contribuintes que tiverem duvida quanto ao valor lan�ado no IPTU devem 
procurar a central de Atendimento. Eles serao direcionados para a equipe de 
recadastramento para a analise dos dados presentes no cadastro atual e que 
podem ser confrontados com as informa�oes de anos anteriores. - A Central de 
cobran�as para atender os municipes que procuram a Prefeitura a fim de 
regularizar os impastos, com uma equipe formada por diversos profissionais, 
incluindo orienta�ao juridica, para oferecer as melhores condi�oes de 
pagamento. 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
11.000,00 

subfun�ao: 271 - Previdencia Basica 

Programa: 0003 - Administra�ao Financeira 
Promo�ao das a�oes necessarias a orientar a capta�ao de recurses em harmonia com a programa�ao de 
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A�ao ..... : 2019 - contribui�ao ao PASEP 
oescri�ao: Pagamento ao PASEP 

unidade de medida: valor 

TOTAL DO ORGAO.... valor 2023 

6rgao: 06 - Sec.Mun. de Agricultura e Des. Economico 

Fun�ao: 20 - Agricultura 

subfun�ao: 122 - Administra�ao Geral 

Quantidade 2023: 
valor total: 

2.157.000,00 

1 
285.000,00 

Programa: 0002 - Administra�ao Geral 
ordenar o planejamento Administrativo Municipal, com a�oes pertinentes as unidades or�amentarias 
componentes do Organograma Administrativo e funcional do Municipio. 

A�ao ..... : 1003 - Aquisi�ao de veiculo, Maquinas e Implementos Agricolas 
Descri�ao: Secretaria Equipada 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
660.000,00 

A�ao ..... : 2020 - Manuten�ao da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Economico 
Descri�ao: Proporcionar a manuten�ao e aperfeicoamentodas atividades de manuten�ao do 

orgao. 
Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 1 

valor total: 1.200.000,00 

A�ao ..... : 2021 - Manuten�ao do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agricola 
Descri�ao: Proporcionar a manuten�ao e aperfeicoamento das atividades de manuten�ao do 

orgao. 
Unidade de medida: valor 

Programa: 0147 - Apoio ao Desenvolvimento de Produ�ao Agricola 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
18.150,00 
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Apoiar o desenvolvimento da produ�ao agricola atraves de obras, servi�os e equipamentos. 

A�ao ..... : 1059 - Casa do Agricultor 
Descri�ao: - Implantar a Casa do Agricultor para armazenamento da produ�ao da agricultura 

municipal: Farinha e Hortifrutigranjeiros 
Unidade de medida: Valor Quantidade 2023: 

valor total: 
1 

22.000,00 

A�ao ..... : 
Descri�ao: 

2128 - Manuten�ao de politicas voltadas a Agricultura 
- Recuperar e conservar as vicinais para escoamento da produ\ao agricola - 
Aquisi�ao de maquinas agricolas, insumos e sementes de qualidade - Articular a 
atua�ao conjunta das institui�oes de assistencia tecnica, Agentes financeiros 
e Poder publico local que atuam no setor rural. - Realizar diagnostico para 
tra\ar metas de desenvolvimento economico de forma sustentavel, apoiando o 
setor aquicola do municipio com introdu\ao de tecnicas de cultivo apropriada 
em parceria com a EMATER e SEDAP - Contratar suporte tecnico como: 
Veterinario, Engenheiro Agronomo, Bi6logo e Engenheiro de Pesca para 
atendimento das necessidades da popula�ao do municipio 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
6.600,00 

Programa: 0148 - Capacita�ao de Corpo Tecnico para Atividades Agricola 
oportunizar a forma�ao, capacita�ao e suporte tecnico voltado para atividades da agricultura 
municipal. 

A�ao ..... : 
Descri�ao: 

2129 - Implementa�ao das A\oes de capacita�ao 
- Buscar parcerias para oportunizar a forma\ao tecnica rural com IES, IFs e 
Sistema 'S' - Realizar diagn6stico, para atualizar as informa�oes da produ�ao 
dos produtos contidos nos programas de desenvolvimento rural do Municipio. - 
Realizar o zoneamento, Regulariza�ao Fundiaria e Cria�ao do Parque 
Agroindustrial para Incentivar a verticaliza�ao da produ�ao. - Fortalecer e 
efetivar a execu\ao dos trabalhos do conselho Municipal de Agricultura - Criar 
uma Camara Tecnica, no conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, com a 
participa�ao das institui�oes de assistencia e dos agentes financeiros. - 
Articular capacita\ao para o produtor rural por meio de parcerias com 
entidades publicas e privadas 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
8.800,00 

subfun�ao: 541 - Preserva�ao e conserva�ao Ambiental 

Programa: 0192 - Preserva\ao e Conserva�ao Ambiental 
Proteger e conservar o Patrimonio Natural 
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A�ao ..... : 1006 - Implanta�ao do Programa Bosque dos Bacuris 
oescri�ao: Proteger e conservar o Patrim6nio Natural para o oesenvolvimento sustentavel 

subfun�ao: 605 - Abastecimento 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
60.000,00 

Programa: 0002 - Administra�ao Geral 
Ordenar o planejamento Administrativo Municipal, com a�oes pertinentes as unidades or�amentarias 
componentes do organograma Administrativo e funcional do Municipio. 

A�ao ..... : 2022 - Manuten�ao do Viveiro de Mudas 
Descri�ao: Desenvolvimento da Produ�ao 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
Valor total: 

1 
118.000,00 

Programa: 0147 - Apoio ao Desenvolvimento de Produ�ao Agricola 
Apoiar o desenvolvimento da produ�ao agricola atraves de obras, servi�os e equipamentos. 

A�ao ..... : 1004 - Horto Municipal 
Descri\ao: - criar o Horto Municipal com o banco de sementes e mudas para produ\ao e 

distribui\ao na regiao, por meio de projetos de culturas afins 
unidade de medida: valor Quantidade 2023: 

valor total: 
1 

311.000,00 

A�ao ..... : 1060 - Centro de comercializa�ao para o produtor rural 
oescri�ao: - Implantar o Centro de comercializa�ao para o produtor rural (feira do 

agricultor) 
unidade de medida: valor Quantidade 2023: 

valor total: 
1 

2.200,00 

A�ao ..... : 1061 - Recupera�ao e conserva�ao de vicinais 
Descri�ao: - Recuperar e conservar as vicinais para escoamento da produ�ao agricola 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
5.500,00 

A�ao ..... : 2023 - Manuten�ao de veiculos, Maquinas e Implementos Agricolas 
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Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
393.000,00 

Programa: 0149 - Incentivo de Investimentos na Produ�ao Agricola do Municipio 
Incentivar investimentos na produ�ao agricola municipal A�oes: 

A�ao ..... : 
oescri�ao: 

1062 - Incentivo a Produ�ao Agricola 
- Articular a atua�ao conjunta das institui�oes de ass1stenc1a tecn,ca, 
Agentes financeiros e Poder publico local que atuam no setor rural. - Ampliar 
a produ�ao de mandioca, frutas, hortali�as, frangos, peixes, mel, leite, a�ai, 
e das Agroindustrias. - Implantar hortas nas escolas, hospital, unidades de 
saude e comunidades - Incentivar e fomentar as familias rurais ao cultivo de 
hortali�as e cria�ao de pequenos an1ma1s para seguran�a alimentar e 
nutricional - Fortalecer o PAA (Projeto de Aquisi�ao de Alimentos) junto com a 
Assistencia Social e a CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) - 
Fortalecimento da Agricultura Familiar na aquisi�ao de merenda escolar - 
Coordenar a distribui�ao do pescado durante a semana Santa - Implantar o 
Centro de comercializa�ao para o produtor rural (feira do agricultor) - 
Incentivar a implanta�ao de sistemas Agro Florestais nas propriedades rurais - 
Fomentar parcerias publico-privadas para o desenvolvimento das cadeias 
produtivas: Agropecuaria, pesqueira e extrativista - Realizar parcerias com 
produtores rurais do municipio no preparo de areas - Promover eventos como: 
feiras agricolas, pecuarias, piscicultura, carcinicultura e extrativista - 
Incentivar a implanta�ao de sistemas Agro Florestais nas propriedades rurais - 
Coordenar junto a ADEPARA a legaliza�ao de cria�ao de animais de grandee 
medio porte do municipio - Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados 
pelas familias da Agricultura Familiar, bem como associa�oes e cooperativas - 
Apoiar a cria�ao de novas Associa�oes de produtores rurais 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
8.800,00 

subfun�ao: 606 - Extensao Rural 

Programa: 0019 - Apoio ao Pequeno Produtor Rural 
Promover a compra de sementes e mudas, corretivos e fertilizantes, implementos agricolas para 
distribui�ao gratuita a pequenos agricultores e suas familia com vistas a produ�ao de alimentos 
para seu sustento, mesmo que o excedente da produ�ao seja destinado a comercializa�ao. 

A�ao ..... : 1005 - constru�ao de Casas de Farinha comunitarias 
oescri�ao: Promo�ao da Agricultura 

unidade de medida: valor 

A�ao ..... : 2024 - Apoio ao Pequeno Produtor Rural 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
216.000,00 
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1 
187.000,00 

A\ao ..... : 2025 - Apoio a Programas de Fomento a Produ�ao 
Descri�ao: Implanta�ao e Acompanhamento de a�oes de Fomento a Produ\ao para 

fortalecimento da agricultura. 
Unidade de medida: valor 

TOTAL DO ORGAO. Valor 2023 

6rgao: 07 - Sec. Mun.de Infraestrutura e Transportes 

Fun�ao: 04 - Administra\ao 

subfun�ao: 122 - Administra\ao Geral 

Quantidade 2023: 
valor total: 

3.233.550,00 

1 
16.500,00 

Programa: 0002 - Administra�ao Geral 
Ordenar o planejamento Administrative Municipal, com a\oes pertinentes as unidades or�amentarias 
componentes do Organograma Administrative e funcional do Municipio. 

A�ao ..... : 2026 - Manuten�ao e conserva�ao de Predios Publicos 
Descri�ao: Melhoria dos Predios Publicos 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
86.200,00 

A�ao ..... : 2027 - Manuten�ao da secretaria de rnfraestrutura e Transporte 
Descri�ao: Proporcionar a manuten�ao e aperfeicoamento das atividades de manuten�ao do 

orgao. 
unidade de medida: valor Quantidade 2023: 1 

valor total: 2.798.000,00 

A�ao ..... : 2140 - Estrutura�ao e Regulamenta�ao de Pontes de Onibus Minicipais 
Descri�ao: - Em parceria com a SEPLAN (Secretaria Municipal de Planejamento) e secretaria 

Municipal de Administra�ao, por meio de recurses proprios e em parceria com as 
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empresas de transporte publico, organizar os pontos de parada de onibus. - 
Constru�ao de paradas de onibus padronizadas. 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
8.800,00 

Prog rama: 0018 - Edi fi ca�oes Pub l i cas 
Promo�ao das a�oes necessarias para que se realizem a edifica�ao de predios para o servi�o 
publico, excluidas aquelas que, pela sua natureza ou finalidade, possam ser enquadradas em 
programas especificos. 

A�ao ..... : 1007 - constru�ao, Amplia�ao e Reforma de Mercados Municipais 
Descri�ao: Moderniza�ao de Predios Publicos 

unidade de medida: Valor Quantidade 2023: 1 
valor total: 1.600.000,00 

Programa: 0174 - Identifica�ao de Vias Publicas 
valorizar e identificar as vias publicas do municipio de Tracuateua. 

A�ao ..... : 
Descri�ao: 

2144 - Revitaliza�ao na rdentifica�ao das Vias de acesso 
- Revitalizar as placas com a nomenclatura das vias publicas e de acesso as 
comunidades. - Substituir as placas das vias publicas e acesso as comunidades 
que nao se encontram em condi�oes de revitaliza�ao. - Identificar e emplacar 
vias publicas, bairros e principais comunidades que ainda nao se encontram 
sinalizadas com suas respectivas nomenclaturas. 

Fun�ao: 15 - urbanismo 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
5.500,00 

subfun�ao: 451 - Infra Estrutura Urbana 

Programa: 0018 - Edifica�oes Publicas 
Promo�ao das a�oes necessarias para que se realizem a edifica�ao de predios para o servi�o 
publico, excluidas aquelas que, pela sua natureza ou finalidade, possam ser enquadradas em 
programas especificos. 

A�ao ..... : 1008 - constru�ao, Reforma, Amplia�ao e Aparelhamento de Predios Publicos 
Descri�ao: Moderniza�ao de Predios Publicos 

unidade de medida: Valor 

A�ao ..... : 1077 - constru�ao de Paradas de onibus 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
250.000,00 
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Promover a constru�ao e demarcar as paradas de onibus municipais. 
unidade de medida: valor Quantidade 2023: 

valor total: 
1 

44.000,00 
Programa: 0029 - Infra-Estrutura Urbana 

Promover rnfra-Estrutura a popula�ao 

A\ao ..... : 1009 - obras de rnfraestrutura Urbana 
Descri\ao: Promo\ao do oesenvolvimento Urbano 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 1 
valor total: 1.100.000,00 

A\ao ..... : 1010 - Pavimenta\ao e Manuten\ao de Vias Urbana e Logradouros 
Oescri\ao: Desenvolvimento Urbano com melhorias na infra-estrutura 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 1 
valor total: 2.155.205,00 

Programa: 0162 - Saneamento para Todos 
Revitalizar e executar medidas de saneamento basico no municipio, para melhor qualidade de vida e 
saude bem como reduzir impactos ambientais. 

A�io ..... : 
oescri\io: 

2139 - Manuten\io dos Servi\os de Saneamento Basico 
Buscar parceria com o governo do estado e federal atraves da companhia de 
saneamento do Estado do Para, secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 
obras Publicas, Ministro de Estado da rnfraestrutura e do Governo Federal 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
8.800,00 

Programa: 0166 - Lazer para Todos 
Realizar a manuten\ao e revitaliza�ao das areas de lazer comunitario, para melhor qualidade de 
vida dos municipes. 

A�io ..... : 
Descri�ao: 

1078 - Revitaliza�io de Areas de Lazer 
- Por meio de recursos diretos e em parceria junto a Secretaria de Estado de 
Esporte e Lazer, bem como a secretaria municipal de Turismo, Esporte e Cultura 
promover a revitaliza�ao e manuten�ao de espa�os publicos destina dos ao 
lazer. 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
11.000,00 

Subfun�io: 452 - servi�os urbanos 

Programa: 0163 - Retomada de Obras Paradas 
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Executar junto a SEPLAN (Secretaria de Planejamento) e Secretaria Municipal de Administra�ao, a 
retomada das obras publicas paradas. 

A�ao ..... : 1076 - Regulariza�ao de obras Paradas 
Descri�ao: Buscar junto ao corpo tecnico da Prefeitura e Governo Estadual e Federal 

recurses para retomada das obras em paraliza�ao ou situa�ao irregular. 
unidade de medida: valor 

Programa: 0510 - Services de Parques e Jardins 
Promover uma cidade linda atraves de parques e jardins 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
66.000,00 

A�ao ..... : 1011 - constru�ao e Restaura�ao de Pra�as, Areas de Lazer e Eventos 
Descri�ao: services de Parques e Jardins 

unidade de medida: valor 

Programa: 0511 - Services Gerais de Utilidade Publica 
Promover servi�os de utilidade publica 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
879.000,00 

A�ao ..... : 1012 - Constru�ao, Reforma e Amplia�ao de cemiterio Publico 
Descri�ao: services Gerais de Utilidade Publica para Melhoramento de cemiterio 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
80.000,00 

A�ao ..... : 2028 - Manuten�ao dos Servi�os Urbanos 
Descri�ao: Proporcionar uma cidade limpa com melhor qualidade de vida. 

Unidade de medida: Valor 

Fun�ao: 16 - Habita�ao 

subfun�ao: 482 - Habita�ao Urbana 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
277.000,00 

Programa: 0518 - Habitacoes urbanas 
Promover a possiblidade de Habita�ao popular, a fim de sanar o defict habitacional 

A�ao ..... : 1013 - constru�ao de Habita�oes Populares 
Descri�ao: Garantir moradia a pessoas de baixa renda 
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Quantidade 2023: 1 
valor total: 1.334.000,00 

subfun�ao: 511 - saneamento Basico Rural 

Programa: 0601 - Abastecimento D'Agua na Zona Rural 
Promo�ao do saneamento basico na zona rural 

A�ao ..... : 1014 - Implanta�ao de Sistema de Abastecimento de Agua - Zona Rural 
Descri�ao: Garantir saneamento na zona rural do Municipio 

unidade de medida: valor 

subfun�ao: 512 - Saneamento Basico Urbano 

Programa: 0006 - Melhorar a Presta�ao de Servi�os Publicos aos cidadaos 
Promover o bem estar social 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
175.000,00 

A�ao ..... : 2029 - Manuten�ao de sistemas de Abastecimento de Agua 
Descri�ao: Melhorar a Presta�ao de Servi�os Publicos aos Cidadao com a manuten�ao de 

sistemas de abastecimento de agua para atender a popula�ao 
unidade de medida: valor 

Programa: 0034 - Qualif. e universalizar os Serv. de Esgotamento sanitario 
Promover saude publica 

Quantidade 2023: 
Valor total: 

1 
160.000,00 

A�ao ..... : 1015 - Constru�ao de Melhorias sanitarias oomiciliares - MSD 
Descri�ao: Garantir Saneamento e Melhora na qualidade de vida da populacao 

unidade de medida: Valor Quantidade 2023: 1 
valor total: 1.295.000,00 

Programa: 0603 - Abastecimento D'Agua na Zona Urbana 
Promo�ao do Saneamento basico na zona urbana, atraves da qualidade da agua potavel 

A�ao ..... : 1016 - Implanta�ao de Sistema de Abastecimento de Agua - Zona Urbana 
oescri�ao: de Agua - Zona Urbana com implanta�ao de sistemas de Abastecimento D'Agua na 
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1 
234.000,00 

subfun�ao: 541 - Preserva\ao e conserva\ao Ambiental 

Programa: 0035 - Qualif. os Serv. de Limp.Urb.universal. o Manejo Resi.Domest 
Promo\ao da saude publica 

A�ao ..... : 1017 - Constru�ao do Aterro sanitario Municipal 
oescri\ao: Promo�ao da saude a popula�ao 

unidade de medida: valor 

Fun�ao: 20 - Agricultura 

subfun�ao: 605 - Abastecimento 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
600.000,00 

Programa: 0018 - Edifica�oes Publicas 
Promo\ao das a\oes necessarias para que se realizem a edifica\ao de predios para o servi�o 
publico, excluidas aquelas que, pela sua natureza ou finalidade, possam ser enquadradas em 
programas especificos. 

A\ao ..... : 1018 - constru�ao, Amplia�ao, Reforma e Padroniza�ao de Feiras Livres 
Descri�ao: apoio ao Desenvolvimento da Agricultura 

Unidade de medida: valor 

Fun\ao: 25 - Energia 

subfun\ao: 752 - Energia Eletrica 

Programa: 0037 - rlumina�ao Publica 
Promover uma cidade iluminada 

Quantidade 2023: 1 
valor total: 1.817.000,00 

A�ao ..... : 1019 - Implanta�ao do Sistema de rlumina�ao Publica 
Descri\ao: cidade Iluminada 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
274.000,00 
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A�ao ..... : 2030 - Manuten�ao do Sistema de rlumina�ao Publica 
Descri�ao: Garantir a cidade iluminada 

unidade de medida: valor 

Fun�ao: 26 - Transporte 

subfun�ao: 122 - Administra�ao Geral 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
600.000,00 

Programa: 0902 - Manuten�ao de Servi�os de Transporte 
Promover atividades relacionadas a frota de veiculos utilizados pelo governo envolvendo veiculos 
pr6prios ou de terceiros e as despesas com: a) servi�os de manuten�ao, revisao e reparo de 
veiculos; b) combustiveis e lubrificantes aquisi�ao de veiculos, seu licenciamento e seguro e d) 
alugueis ou contratos de servi�os de transporte. 

A�ao ..... : 2031 - Manuten�ao e conserva�ao da Patrulha Mecanizada 
oescri�ao: Maquinas em born estado para uso 

Unidade de medida: valor 

A�ao ..... : 2032 - Manuten�ao e conserva�ao de veiculos 
Descri�ao: Garantir o born funcionamento dos veiculos 

unidade de medida: valor 

subfun�ao: 782 - Transporte Rodoviario 

Quantidade 2023: 
valor total: 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
159.000,00 

1 
176.000,00 

Programa: 0009 - Garantir Infra. e Equip. Necessar. ao Born Funcio. Serv.Munic 
Promover a infra-estrutura para o born funcionamento dos servi�os publicos. 

A�ao ..... : 1021 - Aquisi�ao de Veiculo Coletor de Lixo 
Descri�ao: cidade Limpa 

unidade de medida: valor 

Programa: 0013 - Aquisi�ao de veiculos e Maquinas 
Promover a equipara�ao das secretarias com veiculos 

A�ao ..... : 1020 - Aquisi�ao de veiculos e Maquinas Pesadas 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
551.000,00 
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1 
710.000,00 

Programa: 0042 - Estradas vicinais 
Promover a�oes necessarias a manuten�ao de 6rgaos da administra�ao direta indireta do Municipio 
incumbido do planejamento e constru�ao, manuten�ao e conserva�ao de estradas (incluindo pontes, e 
outras obras) que ligam o municipio a outros, ou fazendas a fazendas, ou, ainda, fazendas a sede 
do municipio ou outras localidades dentro dos seus limites territoriais. 

A�ao ..... : 1022 - Constru�ao, Manuten�ao e Recupera�ao de Estradas Vicinais e Pontes 
Descri�ao: Garantir acesso digno aos moradores da Zona rural 

Unidade de medida: Valor 

subfun�ao: 784 - Transporte Hidroviario 

Programa: 0733 - Portos e Terminais Fluviais e Lacustres 
Promo�ao de born funcionamento de terminais 

Quantidade 2023: 1 
valor total: 1.978.000,00 

A�ao ..... : 1023 - constru�ao de cais de Arrimo 
oescri�ao: Garantia de Prote�ao Ambiental 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
147.000,00 

TOTAL DO ORGAO. Valor 2023 

6rgao: 08 - Sec. de Turismo, Esporte e cultura 

Fun�ao: 04 - Administra�ao 

subfun�ao: 122 - Administra�ao Geral 

19.579.505,00 

Programa: 0002 - Administra�ao Geral 
Ordenar o planejamento Administrativo Municipal, com a�oes pertinentes as unidades or�amentarias 
componentes do organograma Administrativo e funcional do Municipio. 

A�ao ..... : 2033 - Manuten�ao da secretaria de Turismo, Esporte e cultura 
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Proporcionar a manuten�ao e aperfeicoamento das atividades de manuten�ao do 
orgao. 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
834.000,00 

Programa: 0159 - Aquisi�ao de Bens Duraveis 
Adquirir equipamentos para melhor execu�ao dos trabalhos tecnicos. A�oes 

A�ao ..... : 
Descri�ao: 

1074 - Aquisi�ao de Maquinas e equipamentos 
- Adquirir equipamentos para melhor execu�ao dos trabalhos tecnicos. - Efetuar 
compra de computadores e equipamentos eletronicos. - Adquirir maquinario de 
constru�ao civil junta a programas do governo estadual e federal e emendas 
parlamentares 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
16.500,00 

Programa: 0161 - Manuten�ao de Pontes 
Realizar a manuten�ao e revitaliza�ao das pontes que dao acesso ao centro urbano do municipio para 
acesso mais rapido aos servi�os publicos bem coma melhor escoamento dos produtos rurais e de 
mineiro. 

A�ao ..... : 
Descri�ao: 

1075 - Manuten�ao, constru�ao e Recupera�ao de pontes 
- Reunir com as empresas de minera�ao bem coma o Governo Estadual, e Federal 
atraves do Ministerio de Estado da Infraestrutura, Ministerio de Estado do 
Desenvolvimento Regional para aquisi�ao de recurses para revitaliza�ao e 
constru�ao de novas pontes e trapiches. - Por meio de recurses federais, 
estaduais e municipais, buscar substituir pontes de madeira por pontes de 
concrete 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
11.000,00 

subfun�ao: 128 - Forma�ao de Recurses Humanos 

Programa: 0160 - Forma�ao Continuada 
capacitar os profissionais para maximiza�ao de produtividade e melhor atendimento as demandas do 
setor publico bem como ter profissionais aptos para determinados servi�os tecnicos 

A�ao ..... : 
Descri�ao: 

2138 - capacita�ao de Pessoal 
- Buscar parceria junta ao Governo do Estado atraves da secretaria de Estado 
de ciencia, Tecnologia E Educa�ao Profissional E Tecnol6gica bem como dos 
sistemas (Senat, Sest, senai, Senac, Sesc, Sesi) e Governo Federal atraves do 
Programa de Fortalecimento da Gestao Publica, Programa Escola virtual SOF - 
curso Basico de or�amento Publico 
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1 
3.300,00 

Programa: 0158 - Programa de Revitaliza�ao de Estradas 
Revitalizar as vicinais que dao acesso aos polos do interior do municipio, para melhor acesso aos 
servi�os publicos ofertados bem como escoamento da produ�ao rural e de minerio 

A�ao ..... : 1073 - Manuten�ao e recupera�ao de Estradas vicinais 
Descri�ao: - Fazer reparos de forma constante de pequeno porte nas estradas vicinais. - 

Buscar parcerias com as empresas de minerio busca de recursos com o governo 
federal e estadual atraves dos programas de revitaliza�ao de estradas e 
desenvolvimento, atraves do Ministerio de Estado do Desenvolvimento Regional, 
Ministerio de Estado Da Infraestrutura. - Buscar junto ao INCRA manuten�ao 
constante nas estradas vicinais na area da RESEX Tracuateua 

Unidade de medida: valor 

Subfun�ao: 695 - Turismo 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
11.000,00 

Programa: 0122 - Estimular a Qualif. da Mao de obra Setores Tur. com. e Serv. 
Promover o desenvolvimento do Turismo e o Comercio 

A�ao ..... : 2034 - Manuten�ao do conselho Municipal de Turismo 
Descri�ao: incenivar o Desenvolvimento do Turismo na Regiao 

unidade de medida: Valor 

Fun�ao: 13 - cultura 

subfun�ao: 392 - Difusao cultural 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
63.800,00 

Programa: 0002 - Administra�ao Geral 
Ordenar o planejamento Administrativo Municipal, com a�6es pertinentes as unidades or�amentarias 
componentes do Organograma Administrativo e funcional do Municipio. 

A�ao ..... : 2058 - Manuten�ao da Biblioteca Publica 
Descri�ao: Merlhorar o atendimento da bibliotenca publica 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
11.000,00 
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Programa: 0118 - Possuir um Espa�o que Concentre oivul. Eventos Turisticos 
Promover o desenvolvimento do turismo 

A�ao ..... : 1024 - constru�ao de Espa�os cultural e Tur1st1co 
Descri�ao: romover o oesenvolvimento cultural e Turistico 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
533.000,00 

Programa: 0152 - Tracuateua, cidade Junina 
construir coletivamente e implementar as propostas do Plano Municipal de cultura (PMC). 

A�ao ..... : 
Descri�ao: 

2134 - Implementa�ao das A�oes do conselho de cultura 
- valorizar e reconhecer o papel do conselho Municipal de cultura enquanto 
instancia representativa do setor - Realizar reunioes semestrais entre a 
Secretaria Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Cultura, a Comissao 
de Cultura da Camara Municipal de vereadores e demais institui�oes envolvidas 
para apresenta�ao e monitoramento das propostas do Plano Municipal de cultura 
- Promover a aproxima�ao com outros setores (empresarial, educacional, 
turismo, seguran�a, etc.), para viabilizar a implementa�ao do Plano Municipal 
de cultura 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
8.800,00 

Programa: 0154 - complexo cultural de Tracuateua 
Possuir um espa�o que concentre a divulga�ao dos eventos e empreendimentos culturais e turisticos 
de Tracuateua e regiao 

A�ao ..... : 1071 - Constru�ao do complexo cultural de Tracuateua 
Descri�ao: captar recursos para a constru�ao do complexo cultural de Tracuateua 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
44.000,00 

A�ao ..... : 2135 - Manuten�ao do complexo cultural 
Descri�ao: - Elaborar um calendario Conjunto, para divulgar os Eventos dos Setores de 

cultura e Turismo E ESPORTE, e disponibiliza-lo em uma plataforma digital - 
Realizar o mapeamento georreferenciado dos segmentos da economia criativa 
(produ�ao artistica, turistica, cultural, esportiva etc.) de Tracuateua, com 
contato dos empreendedores/empreendimentos cadastrados e seus respectivos 
projetos 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
8.800,00 
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Programa: 0473 - oifusao cultural 
Promo�ao das atividades culturais 

A�ao ..... : 2035 - Fomento as Manifesta�oes culturais 
oescri�ao: oesenvolvimento do Potencial artistico e cultural da Regiao 

subfun�ao: 695 - Turismo 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
603.000,00 

Programa: 0157 - Tracuateua Terra dos Igarapes 
Construir Plano Municipal de Turismo decenal para nortear as atividades a serem desenvolvidas no 
munici pio 

A�ao ..... ; 
oescri�ao: 

2137 - rncentivo as Atividades Turisticas 
- Incentivar o empreendedorismo turistico buscando parcerias junto ao SEBRAE e 
governo do estado atraves do PEQTUR (programa estadual de qualifica�ao 
turistica) - Fortalecer o calendario turistico cultural, incluindo 
programa�oes nas areas urbanas e rurais - Incentivar o turismo de observa�ao e 
turismo responsavel nas areas de preserva�ao ambiental - Criar Plano de 
divulga�ao turistico de Tracuateua estruturando as potencialidades turisticas 
do municipio - Elaborar e executar politicas publicas para os segmentos 
turisticos incentivando turismo ecol6gico, turismo sol e praia entre outras - 
Montar equipe tecnica na SETEC para o fortalecimento e o desenvolvimento do 
setor turistico do municipio - Atualizar o inventario turistico para montar 
estrategias voltadas ao desenvolvimento turistico local, levando em 
considera�oes suas caracteristicas - Criar rotas e roteiros turisticos da 
cidade, Campos e colonia: Ex:.Rota do a�ai rota da farinha quilombola, rota do 
igarapes, etc. - Potencializar o Turismo na rlha do Quatipuru Mirim - 
Incentivar o turismo de Base comunitaria ou criativo nas comunidades 
quilombolas com potencial turistico - consolidar atraves de Projeto de Lei 
junta a Assembleia Legislativa do Estado do Para - ALEPA, dando a Tracuateua o 
titulo de "Tracuateua, cidade junina" 

Fun�ao: 23 - comercio e servi�os 

subfun�ao: 695 - Turismo 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
8.800,00 

Programa: 0122 - Estimular a Qualif. da Mao de Obra Setores Tur. Com. e Serv. 
Promover o desenvolvimento do Turismo e o Comercio 
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A�io ..... : 2036 - Apoio ao Desenvolvimento do Turismo 
Descri�io: Apoio e Desenvolvimento das atividades Turisticas para desenvilvimento 

economico. 
unidade de medida: valor 

Fun�io: 27 - Desporto e Lazer 

subfun�io: 812 - Desporto Comunitario 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
173.000,00 

Programa: 0018 - Edifica�oes Publicas 
Promo�io das a\oes necessarias para que se realizem a edifica�io de predios para o servi�o 
publico, excluidas aquelas que, pela sua natureza ou finalidade, possam ser enquadradas em 
programas especificos. 

A�io ..... : 1025 - Reforma e Amplia\io do Estadio Municipal 
Descri�ao: Desenvolvimento do Esporte 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
Valor total: 

1 
350.000,00 

Programa: 0156 - Esporte e saude 
viabilizar e estimular a�oes que estimulem a pratica de atividades esportivas, gerando lazer, 
entretenimento e qualidade de vida aos cidadaos tracuateuenses. 

A�ao ..... : 
Descri�ao: 

1072 - escolinhas desportivas 
- rncentivar a cria�ao de escolinhas das modalidades desportivas, sejam elas: 
coletivas e individuais (futebol, futsal, handebol, basquetebol, atletismo, 
voleibol, lutas, dan\as, ginastica, etc.) 

Unidade de medida: Valor Quantidade 2023: 
Valor total: 

1 
16.500,00 

A\io ..... : 
Descri�io: 

2136 - Apoio as A\oes e Atividades Esportivas 
- Desenvolver atividades de lazer nas comunidades polos, em espa\os publicos 
nos finais de semana e feriados, em parceria com o NASF (nucleo de apoio a 
saude da familia), oportunizando lazer e entretenimento a comunidade em geral 
- Reestruturar os espa\os fisicos das academias ao ar livre, com 
acompanhamento de profissionais da area - captar recursos nas esferas 
federais, estaduais, municipal e na iniciativa privada para a cria�ao de um 
complexo poliesportivo na sede do municipio - Motivar alunos da rede de ensino 
municipal e estadual para participar e representar o nosso municipio, nos 
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jogos estudantis paraenses (JEP'S) - Incentivar o esporte amador em nosso 
municipio criando possibilidades de participa\ao e apoio, aos atletas de 
acordo com a modalidade escolhida - Garantir atraves de Lei municipal o 
repasse previsto na Lei Or�amentaria Anual (LOA) ao esporte, cultura e lazer - 
Criar calendario desportivo anual, para todo o municipio - Reestruturar o 
espa\o fisico do campo da EMBRAPA, localizado no antigo campo experimental da 
EMBRAPA - criar banco de dados dos atletas residentes no municipio Constru\ao 
de equipamentos esportivos no municipio 

unidade de medida: Valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
6.600,00 

Programa: 0743 - Desporto Comunitario 
Promover a\oes necessarias a ,ncentivar o desporto praticado por equipes bairros, ou de 
comunidades carentes, principalmente com o objetivo de afastar crian\as e adolescentes das 
ruas.Inclui pagamento de subven\ao sociais a entidades privadas para os mesmos objetivos. 

A\ao ..... : 1026 - constru�ao, Reforma e Amplia\ao de Quadras, Ginasios e Arenas 
oescri\ao: Desenvolvimento do Esporte como fator de inclusao social 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
Valor total: 

1 
865.000,00 

A�ao ..... : 2037 - Fomento ao Desporte Amador 
Descri�ao: Incentivo a praticas esportivas pelas comunidades do Municipio 

unidade de medida: valor 

TOTAL DO ORGAO.. .. Valor 2023 

Orgao: 10 - secretaria Municipal de Administra�ao 

Fun\ao: 04 - Administra\ao 

subfun\ao: 122 - Administra�ao Geral 

Quantidade 2023: 
valor total: 

3.704.100,00 

1 
136.000,00 

Programa: 0002 - Administra\ao Geral 
ordenar o planejamento Administrative Municipal, com a\oes pertinentes as unidades or\amentarias 
componentes do Organograma Administrative e funcional do Municipio. 

A\ao ..... : 2039 - Manuten\ao da Secretaria Municipal de Administra\ao 
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Proporcionar a manuten�ao e aperfeicoamento das atividades de manuten�ao do 
orgao. 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 1 
valor total: 5.409.000,00 

Programa: 0032 - Organiza�ao e Moderniza�ao Administrativa 
capacitar a Prefeitura, dotando-a dos instrumentos de planejamento, coordena�ao e controle, 
necessarios a gestao dos recursos e haveres publicos, de conformidade com os preceitos legais da 
legisla�ao vigente. 

A�ao ..... : 2040 - Reorganiza�ao e Moderniza�ao Administrativa 
Descri�ao: Administracao Moderna 

unidade de medida: valor 

Programa: 0056 - Aquisi�ao de Imoveis 
Promover a infra-estrutura das atividades publicas 

Quantidade 2023: 
Valor total: 

1 
26.700,00 

A�ao ..... : 1027 - Aquisi�ao de Imoveis 
Descri�ao: Melhorias da Infra-Estrutura Administrativa 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
46.700,00 

Programa: 0057 - capacita�ao e Aperfei�oamento de Recursos Humanos 
Realiza�ao de a�oes necessarias a incentivar o treinamento e capacita�ao de servidores publicos 
para a melhoria de qualidade dos servi�os prestados a sociedade.Quando associado a diferentes 
fun�oes e subfuncoes, o programa indicara para que area de atua�ao o servidor esta sendo treinado. 

A�ao ..... : 2041 - capacita\ao de Recursos Humanos 
Descri\ao: Garantir capacita�ao ao servidor publico 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
14.300,00 

Programa: 0171 - Informatiza\ao da comunica\ao Inter setorial 
Promover o fortalecimento da comunica\ao Inter setorial por meio eletronico. 

A�ao ..... : 
Descri\ao: 

2141 - Implanta�ao de Rede de comunica�ao 
- Promover a instala\ao de uma rede de comunica�ao interna entre as 
secretarias por meio de um servidor de comunica�ao interna. - Promover a 
integra�ao Inter setorial com as demais secretarias municipais por meio 
eletronico. 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
9.900,00 
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Programa: 0172 - Parceria com a concessionaria de Energia Eletrica 
Buscar melhorias na expansao e presta�ao de servi�os com rela�ao a distribui�ao de energia 
eletrica no municipio de Tracuateua. 

A�ao ..... : 2142 - Melhoria da oistribui�ao de Energia Eletrica 
oescri�ao: oesenvolver uma comunica�ao direta e colaborativa com a concessionaria de 

energia eletrica. 
Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 

Valor total: 
1 

11.000,00 
Programa: 0173 - Revitaliza�ao dos cemiterios Municipais 

Revitalizar, adequar e expandir o atendimento dos cemiterios municipais. 

A�ao ..... : 
oescri�ao: 

2143 - Estrutura�ao e melhorias nos cemiterios Municipais 
- Revitalizar os cemiterios municipais fazendo as devidas adequa�oes 
estruturais. - Promover de forma continua a limpeza nos espa�os dos cemiterios 
municipais. - Expandir a quantidade de cemiterios no municipio. 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
8.800,00 

Programa: 0177 - rlumina�ao Publica de Qualidade 
apresentar aos cidadaos do municipio de Tracuateua uma ilumina�ao publica de qualidade. 

A�ao ..... : 
oescri�ao: 

2147 - Incremento na melhoria da qualidade da ilumina�ao Publica 
- Mapear a eficiencia do atual sistema de ilumina�ao publica. - Promover a 
revitaliza�ao do sistema de ilumina�ao publica. - Expandir o numero de pontos 
de ilumina�ao publica, principalmente na zona rural. 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
16.500,00 

Programa: 0178 - Proerd Tracuateua 
Fomentar a instala�ao de atividades do PROERD em Tracuateua. 

A�ao ..... : 2148 - Implanta�ao do PROERD 
oescri�ao: - Buscar junto a secretaria de Estado de Seguran�a Publica e Defesa social, do 

Governo do Estado, a instala�ao dos servi�os do PROERD no Municipio de 
Tracuateua. - Fornecer estrutura necessaria as atividades do PROERD no 
municipio. 

unidade de medida: valor 

Programa: 0179 - oialogo comunitario de seguran�a Publica e oefesa social 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
16.500,00 
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Dialogar com a comunidade sobre Seguran\a Publica e Defesa Social. 

A�io ..... : 
Descri�io: 

2149 - Implementa�io das A\oes de seguran\a Publia e Defesa social 
- Executar palestras, em parceria com o conselho Tutelar, secretaria Municipal 
de Assistencia Social, Policia Civil, Policia Militar, na zona urbana e rural 
para discutir questoes pertinentes a seguran�a Publica e Defesa Social. - 
Executar palestras, em parceria com o conselho Tutelar, secretaria Municipal 
de Assistencia Social, Policia civil, Policia Militar, nas escolas e centros 
comunitarios sobre drogas ilicitas para instru�io e sensibiliza\io das 
crian\as, adolescentes e jovens 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
Valor total: 

1 
3.300,00 

Subfun\io: 123 - Administra\io Financeira 

Programa: 0175 - valoriza\io do Empreendedorismo e do Comercio Tracuateuense 
- Promover a valoriza\io e o desenvolvimento do empreendedorismo tracuateuense - promover a 
valoriza\ao e o desenvolvimento do comercio tracuateuense. 

A�io ..... : 
Descri\io: 

2145 - Implementa\io das Politicas de Valoriza\io do empreendedorismo e do comercio 
- Fazer amplo levantamento de todas as for\as economicas, politicas e sociais 
referente ao empreendedorismo local. - Estimular por meio de amplo debate e 
auxiliar na cria�io de associa�oes comerciais visando o maior fluxo economico 
no municipio. - Implantar o Forum do Empreendedorismo tracuateuense, espa\o 
destinada ao diagn6stico do empreendedorismo e propostas de expansio do 
empreendedorismo local. - Implementar a Casa do Empreendedor, voltada para 
amplia�io e formaliza\io de empreendedores individuais, bem como fornece apoio 
e assessoria ao micro e pequeno empresario para melhor a articula�io de suas 
atividades. 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
Valor total: 

1 
5.500,00 

Subfun�io: 126 - Tecnologia da Informa�io 

Programa: 0176 - Transparencia e Combate a Corrup�ao na Administra�io Publica 
Buscar desenvolver mecanismos que dificultam fraudes e corrup�io em processos ligados a 
Administra�io Publica. Buscar desenvolver mecanismos que garantam a transparecia na Administra�io 
Publica. 

A�ao ..... : 
Descri�ao: 

2146 - Tecnologia da informa\io na Transparencia Publica e acesso a informa�io 
- Buscar, por meio de forma�ao oferecida ao publico geral, auxiliar o 
empreendedorismo local na adequa\io necessaria para participar de processos de 
aquisi�ao nas compras publicas junto ao municipio. - Fazer divulga\ao em redes 
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social ligada a Prefeitura Municipal de Tracuateua, dos processos de 
licita\ao, buscando transparecia e conhecimento dos municipes sobre os 
processos de licita\oes do municipio. 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
8.800,00 

subfun\ao: 845 - outras Transferencias 

Programa: 0136 - Assistencia a Comunidades 
Promover a\oes voltadas para a valoriza\ao de comunidades a margem do desenvolvimento economico e 
social, promovendo a auto- estima ea sua inser\ao ou reinser\ao na economia local ou regional. 

A�ao ..... : 2042 - contribui\oes a Entidades, Institui\oes e Organiza\oes 
Descri\ao: Apoio a entidades sem fins lucrativos 

Unidade de medida: valor 

TOTAL DO ORGAO. .... ..... .. valor 2023 

6rgao: 11 - secretaria Municipal de Educa\ao 

Fun\ao: 12 - Educa\ao 

subfun\ao: 122 - Administra�ao Geral 

Quantidade 2023: 
valor total: 

5.577.011,00 

1 
11,00 

Programa: 0002 - Administra\ao Geral 
Ordenar o planejamento Administrativo Municipal, com a�oes pertinentes as unidades or\amentarias 
componentes do Organograma Administrativo e funcional do Municipio. 

A\ao ..... : 2043 - Manuten�ao da secretaria de Educa�ao 
Descri\ao: custeio das a\oes de apoio a manuten�ao e desenvolvimento do Ensino 

Unidade de medida: Valor 

Programa: 0023 - oferecer Boas cond. de Infra. e Apoio aos cons. Mun1c1pa1s 
Apoio aos conselhos Municipais 

Quantidade 2023: 
Valor total: 

1 
3.700,00 

A\ao ..... : 2044 - Manuten\ao do conselho Municipal do FUNDEB 
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unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
53.900,00 

A�ao ..... : 2045 - Manuten�ao do conselho de Alimenta�ao Escolar - CAE 
Descri�ao: Apoio aos conselhos para desenvolvimento das atividades 

unidade de medida: valor 

subfun�ao: 361 - Ensino Fundamental 

Programa: 0049 - Ampliar, Diver.Qual. oferta Educ. Atender Neces. Pupula�ao 
Promover educa�ao de qualidade 

A�ao ..... : 2046 - Manuten�ao do Transporte Escolar-FME 
Descri�ao: Garantir tranporte escolar aos alunos 

unidade de medida: valor 

Quantidade 2023: 
valor total: 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
33.275,00 

1 
134.200,00 

Programa: 0190 - Infraestrutura,valoriza�ao Profissional e Comunidade Escolar 
Garantir a qualidade social para todos os nossos alunos da rede municipal de ensino e de forma 
sistematica a apropria�ao do conhecimento acumulado pela humanidade para constru�ao da criticidade 
e contribuir para a desenvolvimento integral do sujeito hist6rico com a valoriza�ao dos 
profissionais da educa�ao. 

A�ao ..... : 
oescri�ao: 

2162 - Integra�ao comunidade - Escola 
- fomentar a disponibiliza�ao de cursos profissionalizantes para a popula�ao, 
sobretudo as pessoas da zona rural, promovendo oportunidades aos jovens 
aprimorando o trabalho no campo, nas atividades agropastoris, no ambito do 
agroneg6cio e, proporcionar as donas de casa, jovens e interessados trabalhos 
nas diversas areas de corte e costura, artesanato, culinaria, dentre outros. - 
Criar parcerias com a secretaria municipal de assistencia social, considerando 
a importancia de campanha sobre o uso de drogas, abuso sexual de crian�as e 
adolescentes, oficina, cursos e palestra com a equipe diretiva das escolas 
polos e anexas acerca de temas como a gravidez indesejada, alem da amplia�ao 
nas forma�oes no que tange as CID, no sentido de estimular a aprendizagem do 
(a) aluno(a) inclusiva e humanizadora. - Por meio do Programa saude na Escola 
(PSE) e secretaria municipal de saude, mobilizar junto a comunidade 
educacional campanhas sanitarias, para conscientizar do uso de medidas de 
saude publicas - Projetos de educa�ao ambiental para as comunidades em geral 
incluindo as escolas, de forma simplificada, com atividades e questionarios, 
exercitando pensamentos ambientais conscientes nos alunos. - Projetos de 
educa�ao ambiental para as comunidades em geral, articulado com as escolas, 
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fomentando praticas ambientais conscientes aos alunos. usar as avalia�oes 
externas para aprimorar o ensino. - Desenvolver projetos ou programas de 
educa�ao ambiental nas escolas, mostrando a importancia de valorizar os 
recursos naturais do Municipio, que assegure visitas nas areas de Campos 
Naturais, campo da Embrapa e igarapes da localidade. - Buscar parcerias junto 
ao Estado, e ao governo federal para uma educa\ao de qualidade na area da 
educa\ao fisica, e internet para o municipio e suas respectivas comunidades. - 
Construir hortas nas escolas em parceria com a Secretarias de Meio Ambiente e 
agricultura para ensinar as crian�as como se faz o plantio, acompanhar o 
desenvolvimento ate a colheita para o consumo e aproveitar as hortali�as na 
merenda escolar. 

subfun�ao: 362 - Ensino Medio 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
11.000,00 

Programa: 0190 - Infraestrutura,valoriza\ao Profissional e Comunidade Escolar 
Garantir a qualidade social para todos os nossos alunos da rede municipal de ensino e de forma 
sistematica a apropria�ao do conhecimento acumulado pela humanidade para construyao da criticidade 
e contribuir para a desenvolvimento integral do sujeito historico com a valoriza\ao dos 
profissionais da educa�ao. 

A\ao ..... : 2158 - Apoio ao Ensino Medio 
Descri\ao: - Implanta\ao do ensino medio nas escolas da zona rural. - viabilizar 

implantar cursos tecnicos profissionalizantes para os alunos que ingressam no 
ensino medio, para que os mesmos concluam com certificados comprovando uma 
forma\ao para pleitear um cargo no mercado de trabalho formal e informal. 

unidade de medida: valor 

TOTAL DO ORGAO. valor 2023 

6rgao: 12 - Fundo Municipal de Educa\ao 

Fun�ao: 12 - Educa�ao 

subfun\ao: 122 - Administra\ao Geral 

Quantidade 2023: 
valor total: 

260.275,00 

1 
24.200,00 

Programa: 0190 - Infraestrutura,valoriza�ao Profissional e comunidade Escolar 
Garantir a qualidade social para todos os nossos alunos da rede municipal de ensino e de forma 
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sistematica a apropria�ao do conhecimento acumulado pela humanidade para constru�ao da criticidade 
e contribuir para a desenvolvimento integral do sujeito hist6rico com a Valoriza�ao dos 
profissionais da educa�ao. 

A�ao ..... : 
Descri�ao: 

2161 - Incentivo a valoriza�ao dos Profissionais da Educa�ao 
- valoriza\ao salarial dos profissionais da educa\ao de acordo com a forma\ao 
academica. - Elei�ao direta para diretores de escola. - valoriza�ao dos 
profissionais da educa\ao. - Fomentar a educa�ao continuada dos profissionais 
da educa�ao - Atualizar o Plano de cargos e salario dos servidores da 
educa�ao. 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
66.000,00 

subfun�ao: 306 - Alimenta�ao e Nutri�ao 

Programa: 0062 - Alimenta�ao Escolar 
Promover a alimenta�ao escolar aos alunos 

A\ao ..... : 2047 - Manuten�ao do Programa de Alimenta�ao Escolar - Pnae 
Descri�ao: Garantir alimenta�ao escolar, contribuindo para o aprendizado dos alunos. 

Unidade de medida: valor 

subfun�ao: 361 - Ensino Fundamental 

Programa: 0046 - Dotar as Escolas do Munic. de Infraest. Neces. Educ.Qualidad 
Promo�ao da educa�ao 

Quantidade 2023: 1 
Valor total: 1.206.975,00 

A�ao ..... : 1028 - Constru�ao e Reforma de cobertura de Quadras de Escolas 
oescri�ao: Educa�ao e Esporte 

unidade de medida: valor 

Programa: 0062 - Alimenta�ao Escolar 
Promover a alimenta�ao escolar aos alunos 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
702.000,00 

A�ao ..... : 2048 - Manuten�ao do Programa Estadual de Alimenta�ao Escolar - PEAE/PA 
Descri�ao: Aluno Atendido 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
126.833,00 
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Programa: 0190 - rnfraestrutura,valoriza�ao Profissional e Comunidade Escolar 
Garantir a qualidade social para todos os nossos alunos da rede municipal de ensino e de forma 
sistematica a apropria�ao do conhecimento acumulado pela humanidade para constru�ao da criticidade 
e Contribuir para a desenvolvimento integral do sujeito hist6rico com a valoriza�ao dos 
profissionais da educa�ao. 

A�ao ..... : 1082 - Melhoria da Infra-estrutual Escolar 
Descri�ao: - Dar continuidade as obras publicas educacionais inacabadas, como predios 

(predio da creche ao lado da camara, creches de Vila Fatima, Escola do Arraial 
do Sao Joao, Ginasio da Vila Socorro, Escola do cajueiro Boa Esperan�a), 
buscando para esse fim, recursos pr6prios ou outras parcerias, a fim de dar 
finalidade a eles para evitar que pere�am com o tempo ou sejam depredados por 
vandalos, alem de valorizar o dinheiro publico. - construir escolas de nivel 
fundamental maier de 6° ao 9° ano, onde ha necessidade: sede municipal, 
comunidade Flexeira e comunidade Santa Maria - Estruturar as escolas 
municipais para o atendimento a comunidade escolar em tempo de pandemia - 
Adequa�ao do espa�o escolar conforme as orienta�oes da vigilancia sanitaria. - 
Viabilizar a possibilidade de construir quadras de esportes nas escolas polos 
para atender as necessidades de praticas esportivas, sobretudo as atividades 
de educa�ao fisica aos alunos da rede municipal de ensino. - Melhorar a 
infraestrutura das escolas. Tanto na cidade coma no interior. - viabilizar a 
constru�ao de mais escolas no campo. 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
220.000,00 

A�ao ..... : 
Descri�ao: 

2163 - Moderniza�ao das unidades Escolares 
- Fomentar a Implanta�ao e uso de computadores nas escolas municipais, no 
sentido de ampliar o acesso a pesquisa e o acesso a rede mundial de 
computadores, incentivando a novas praticas de letramento e de aprendizagem 
para o grupo estudantil, viabilizando seus trabalhos de classes e extraclasse 
- Aquisi�ao de internet de qualidade para as escolas, uma vez que, os servi�os 
tecnol6gicos sao uma das principais ferramentadas utilizadas na atualidade - 
Incorporar a tecnologia a sala de aula. - Fomentar a informatiza�ao das 
bibliotecas das escolas e das salas de leitura 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
33.000,00 

Programa: 0401 - Ensino Fundamental 
Promo�ao da Educa�ao do Ensino Fundamental 

A�ao ..... : 1029 - constru�ao, Amplia�ao e Reforma de Quadras Poliesportivas Escolares 
Descri�ao: Educa�ao e Esporte com qualidade 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
994.000,00 
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A�ao ..... : 1030 - Constru�ao do Laborat6rio de Informatica 
oescri�ao: oesenvolvimento da Educa�ao 

Unidade de medida: valor 

A�ao ..... : 1031 - Aquisi�ao de veiculo Escolar 
oescri�ao: Garantia de Transporte a Alunos 

unidade de medida: valor 

Quantidade 2023: 
valor total: 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
191.180,00 

1 
762.300,00 

A�ao ..... : 1032 - Const.Ampl.Ref. e Aparel. de Unidades Escolares do Ensino Fundamental 
oescri�ao: Qualidade do Ensino com a melhoria das estruturas escolares 

unidade de medida: valor 

A�ao ..... : 2049 - Manuten�ao do salario Educa�ao 
oescri�ao: Manuten�ao e oesenvolvimento da Educa�ao 

Unidade de medida: Valor 

A�ao ..... : 2050 - Manuten�ao do Transporte Escolar-FNDE 
oescri�ao: Garantir tranporte escolar aos alunos 

Quantidade 2023: 5 
Valor total: 3.146.000,00 

Quantidade 2023: 1 
valor total: 1.067.000,00 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
560.000,00 

A�ao ..... : 2051 - Manuten�ao do Programa Estadual de Transporte Escolar do Estado - PETE 
oescri�ao: Garantir tranporte escolar aos alunos 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
676.000,00 

A�ao ..... : 2052 - Manuten. do Programa oinheiro oireto na Escola - PODE 
oescri�ao: Manuten�ao e oesenvolvimento da Educa�ao 

unidade de medida: valor 

subfun�ao: 365 - Educa�ao Infantil 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
133.000,00 

Programa: 0190 - rnfraestrutura,valoriza�ao Profissional e comunidade Escolar 
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Garantir a qualidade social para todos os nossos alunos da rede municipal de ensino e de forma 
sistematica a apropria�ao do conhecimento acumulado pela humanidade para constru�ao da criticidade 
e contribuir para a desenvolvimento integral do sujeito hist6rico com a valoriza�ao dos 
profissionais da educa�ao. 

A�ao ..... : 
oescri�ao: 

2159 - Estrutura�ao na Educa�ao Infantil 
- constru�ao de creches para garantir o direito da infancia e da familia - 
Promover adequa�ao necessaria para escolas polos e anexas que trabalhem com 
educa�ao infantil com o intuito de darmos uma educa�ao de qualidade para 
nossas crian�as 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
132.000,00 

Programa: 0450 - Educacao Infantil 
Promover educa�ao de qualidade ao Ensino Infantil 

A�ao ..... : 1033 - Const.Ampl.Ref. e Aparel. de Unidades Escolares do Ensino Infantil 
oescri�ao: oesenvolvimento da Educa�ao 

unidade de medida: valor 

subfun�ao: 366 - Educa�ao de Jovens e Adultos 

Quan ti dade 2023: 1 
valor total: 1.397.000,00 

Programa: 0190 - Infraestrutura,Valoriza�ao Profissional e comunidade Escolar 
Garantir a qualidade social para todos os nossos alunos da rede municipal de ensino e de forma 
sistematica a apropria�ao do conhecimento acumulado pela humanidade para constru\ao da criticidade 
e Contribuir para a desenvolvimento integral do sujeito hist6rico com a valoriza\ao dos 
profissionais da educa\ao. 

A\ao ..... : 1083 - Profissionaliza\ao de Jovens 
Descri�ao: - Implanta�ao de cursos profissionalizantes para os jovens - Incentivar a 

Educa�ao Do Campo para o campo, com cursos para o aluno campesino com o 
objetivo de formar tecnicos agricolas, agroecologistas e outros. - Fomentar 
politicas publicas de valoriza\ao da mao-de-obra local 

unidade de medida: valor 

subfun�ao: 367 - Educa�ao Especial 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
17.600,00 

Programa: 0190 - Infraestrutura,Valoriza\ao Profissional e Comunidade Escolar 
Garantir a qualidade social para todos os nossos alunos da rede municipal de ensino e de forma 
sistematica a apropria\ao do conhecimento acumulado pela humanidade para constru�ao da criticidade 
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e contribuir para a desenvolvimento integral do sujeito historico com a Valoriza�ao dos 
profissionais da educa�ao. 

A�ao ..... : 
oescri�ao: 

2160 - rncentivo a Acessibilidade e Inclusao social 
- viabilizar a acessibilidade nas escolas, facilitando o acesso dos alunos com 
deficiencias promovendo a inclusao entre professor aluno e comunidade. - 
viabilizar a implanta�ao de salas do AEE, nas escolas que apresentam um numero 
expressivo de crian�as com deficiencia - viabilizar a constru\ao do espa�o 
fisico destinado ao atendimento especializado AEE, sala dos professores, sala 
de leitura ou biblioteca escolar e area de recrea\ao 

Unidade de medida: valor 

TOTAL DO ORGAO.. ..... ..... valor 2023 

6rgao: 13 - FUNDEB 

Fun�ao: 12 - Educa�ao 

subfun�ao: 361 - Ensino Fundamental 

Quantidade 2023: 
valor total: 

11.463.888,00 

1 
33.000,00 

Programa: 0046 - ootar as Escolas do Munic. de Infraest. Neces. Educ.Qualidad 
Promo\ao da educa�ao 

A�ao ..... : 1034 - Constru�ao, Reforma, Amplia\ao e Aparelhamento de Escolas da Educa\ao Basica 
oescri�ao: oesenvolvimento da Educa\ao 

unidade de medida: valor 

Programa: 0401 - Ensino Fundamental 
Promo\ao da Educa�ao do Ensino Fundamental 

Quantidade 2023: 
valor total: 

5 
933.900,00 

A�ao ..... : 1084 - Aquisi�ao de veiculo para Transporte Escolar 
Descri\ao: Garentir transporte escolar de qualidade 

unidade de medida: valor 

A\ao ..... : 2053 - Manuten�ao do Transporte Escolar-FUNDEB 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
165.000,00 



Para 
Governo Municipal de Tracuateua 

oescri�ao: 

LDO 2023 - Anexo de Metas e Prioridades 

Garantir tranporte escolar aos alunos 
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Quantidade 2023: 1 
valor total: 1.267.000,00 

A�ao ..... : 2054 - Remunera�ao dos Profissionais da Educa�ao Basica - FUNDEB 70% 
Descri�ao: Remunera�ao dos Professores 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 1 
valor total: 24.900.000,00 

A�ao ..... : 2055 - Remunera�ao dos Profissionais da Educa�ao Basica - FUNDEB 30% 
oescri�ao: Remunera�ao dos Profissionais de apoio 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 1 
valor total: 13.370.000,00 

A�ao ..... : 2056 - Aquisi�ao de Material Didatico e Tecnologico para o Ensino Basico 
Descri�ao: Garantir melhor educa�ao 

unidade de medida: valor 

A�ao ..... : 2057 - capacita�ao dos Profissionais da Educa�ao 
oescri�ao: Garantir capacita�ao ao servidor publico 

Unidade de medida: valor 

Quantidade 2023: 
valor total: 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
388.000,00 

1 
19.900,00 

A�ao ..... : 2059 - Remunera�ao das atividades de apoio da Educa�ao Basica - FUNDEB 70% 
Descri�ao: Manuten�ao das atividades de apoio ao ansino fundamental 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
235.000,00 

A�ao ..... : 2060 - Encargos com Profissionais da Educa�ao Municipalizados - FUNDEB 70% 
Descri�ao: Educa�ao de Qualidade 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
919.000,00 

A�ao ..... : 2061 - Encargos com Profissionais da Educa�ao Municipalizados - FUNDEB 30% 
oescri�ao: Educa�ao de qualidade 
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1 
251.900,00 

TOTAL DO ORGAO............ valor 2023 

6rgao: 14 - secretaria Municipal de saude 

Fun�ao: 10 - Saude 

subfun�ao: 122 - Administra�ao Geral 

42.449.700,00 

Programa: 0002 - Administra�ao Geral ordenar o planejamento Administrativo Municipal, com a�oes pertinentes as unidades or�amentarias 
componentes do Organograma Administrativo e funcional do Municipio. 

A�ao ..... : 2064 - Manuten�ao e coordena\ao Geral do FMS 
Descri�ao: Proporcionar a manuten\ao e aperfeicoamento das atividades de manuten\ao do 

orgao. 
unidade de medida: valor Quantidade 2023: 1 

valor total: 6.050.971,00 

A�ao ..... : 2065 - Manuten�ao do conselho Municipal saude 
Descri�ao: Apoio aos Conselhos para desenvolvimento das atividades 

unidade de medida: valor 

A�ao ..... : 2066 - capcita�ao de Recursos Humanos 
Descri�ao: Garantir capacita�ao ao servidor publico 

unidade de medida: valor 

Quantidade 2023: 
valor total: 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
13.431,00 

1 
46.827,00 

Programa: 0146 - Gestao Eficiente da saude 
Implementar novo modelo de gestao e instrumentos de rela�ao federativa, com centralidade na 
garantia do acesso, gestao participativa com foco em resultados, participa�ao social e 
financiamento estavel. 

A�ao ..... : 1058 - Implanta\ao do Sistema de Informatica 
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- rmplementar o setor de informatica da SMS (espa\o ffsico, equipamentos e 
recursos humanos qualificados) 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
11.000,00 

A�ao ..... : 2124 - Manuten�ao do TFD 
Descri�ao: - Reestruturar e apoiar o programa de Tratamento Fora do Domicilio-TFD 

subfun�ao: 301 - Aten�ao Basica 

Unidade de medida: Valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
8.800,00 

Programa: 0138 - Programa de Aten\ao Basica e da Aten�ao Estrategica 
Garantia do acesso a popula�ao a servi�os de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao 
atendimento das necessidades de saude. 

A�ao ..... : 1050 - Realiza\ao de processo para suprimento de quadro de pessoal 
Descri�ao: - Realizar processo seletivo para Agentes Comunitarios de saude e Agentes 

comunitarios de Endemias nas areas de vacancia identificadas no Municipio - 
credenciar Equipes de Saude Ribeirinhas em Vila Fatima, Mimi e Santa Maria 

unidade de medida: valor 

Programa: 0141 - Programa de saude Mental 
Fortalecer a Rede de Saude Mental. 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
11.000,00 

A�ao ..... : 2152 - capacita\ao de Pessoal 
Descri�ao: Promover capacita\ao dos profissionais que atuam nos servi�os de Aten�ao 

Psicossocial, alcool, Crack e outras drogas. 
Unidade de medida: valor 

TOTAL DO 6RGAO........ .... valor 2023 

6rgao: 16 - secretaria de Assistencia social 

Fun�ao: 08 - Assistencia social 

subfun�ao: 122 - Administra�ao Geral 

Programa: 0002 - Administra�ao Geral 

Quantidade 2023: 
valor total: 

6.145.329,00 

1 
3.300,00 
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ordenar o planejamento Administrativo Municipal, com a\oes pertinentes as unidades or\amentarias 
componentes do Organograma Administrativo e funcional do Municipio. 

A\ao ..... : 2068 - Manuten\ao da secretaria de Assistencia social 
Descri\ao: Proporcionar a manuten�ao e aperfeicoamento das atividades de manuten\ao do 

orgao. 
unidade de medida: valor 

Programa: 0023 - oferecer Boas cond. de Infra. e Apoio aos Cons. Municipais 
Apoio aos Conselhos Municipais 

Quantidade 2023: 1 
valor total: 1.892.000,00 

A�ao ..... : 2069 - Manuten\ao do conselho Municipal de Assistencia Social 
Descri\ao: Apoio aos conselhos para desenvolvimento das atividades 

unidade de medida: valor 

Programa: 0150 - sua Assistencia social Nosso compromisso 
Promover Assistencia Social com qualidade a popula\ao. 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
26.620,00 

A\ao ..... : 1063 - constru\ao, reforma, amplia\ao de unidades de Assistencia social 
Descri�ao: Constru�ao, reforma, amplia\ao de unidades de Assistencia Social para melhoria 

no atendimento a popula\aO 
unidade de medida: valor Quantidade 2023: 

valor total: 
1 

22.000,00 
Programa: 0151 - Apoio e Suporte aos servi\OS de Assistencia social 

oferecer suporte aos servi\os de manuten\ao, funcionamento e implanta\ao de unidade de Assistencia 
social 

A�ao ..... : 1066 - Conselho da seguran\a Alimentar e Nutricional 
Descri\ao: - Implantar o Conselho da seguran\a Alimentar e Nutricional 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
6.600,00 

A�ao ..... : 1070 - Gestao de Trabalho na Politica de Assistencia social 
Descri\ao: Implantar o setor de gestao de trabalho na Politica de Assistencia social 

Unidade de medida: Valor 

A\ao ..... : 2132 - capacita\ao de Pessoal 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
6.600,00 
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- Promo�ao de cursos, treinamentos, reunioes e eventos para capacita�ao de 
profissionais e forma�ao continuada 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
3.300,00 

subfun�ao: 241 - Assistencia ao Idoso 

Programa: 0006 - Melhorar a Presta�ao de servi�os Publicos aos cidadaos 
Promover o bem estar social 

A�ao ..... : 2070 - Apoio a Pessoa Idosa 
Descri�ao: Idoso atendido 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
70.000,00 

Programa: 0151 - Apoio e suporte aos servi�os de Assistencia social 
oferecer suporte aos servi�os de manuten�ao, funcionamento e implanta�ao de unidade de Assistencia 
Social 

A�ao ..... : 1067 - conselho Municipal do rdoso 
Descri�ao: - Implantar o conselho Municipal do rdoso 

unidade de medida: valor 

subfun�ao: 242 - Assistencia ao Portador de oeficiencia 

Programa: 0105 - Aten�ao a Pessoa Portadora de Deficiencia 
Promover o atendimento a pessoa idosa 

A�ao ..... : 2071 - Apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia 
Descri�ao: Apoio aos deficientes 

unidade de medida: valor 

Quantidade 2023: 
valor total: 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
6.600,00 

1 
4.400,00 

Programa: 0151 - Apoio e suporte aos Servi�os de Assistencia Social 
oferecer suporte aos servi�os de manuten�ao, funcionamento e implanta�ao de unidade de Assistencia 
social 

A�ao ..... : 1065 - conselho da Pessoa com oeficiencia 
Descri�ao: - Implantar o conselho da Pessoa com Deficiencia 
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unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 
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1 
6.600,00 

subfun\ao: 243 - Assistencia a Crian\a e ao Adolescente 

Programa: 0005 - Amparo Assistencial a crian�a e ao Adolescente 
Promover a�oes com campanha de esclarecimento ao combate do abuso ea explora�ao sexual de 
crian�as e adolecentes, incluindo a manuten�ao e apoio a orgaos e institui\oes voltados para essa 
finalidade. 

A�ao ..... : 2072 - Manuten�ao do Fundo Municipal da rnfancia e Adolescencia 
Descri�ao: Proporcionar a manuten�ao e aperfeicoamento das atividades de manuten�ao do 

orgao. 
unidade de medida: valor Quantidade 2023: 

valor total: 
1 

11.858,00 

A�ao ..... : 2073 - Manut. do Conselho Municip. Direitos da Crian\a e Adolescente 
Descri�ao: Proporcionar a manuten�ao e aperfeicoamento das atividades de manuten�ao do 

orgao. 
Unidade de medida: valor 

A�ao ..... : 2074 - Assitencia a Infancia e Adolescencia 
oescri�ao: Garantir apoio aos adolescentes I 

unidade de medida: valor 

Quantidade 2023: 
valor total: 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
110.900,00 

1 
6.534,00 

A�ao ..... : 2075 - Manuten�ao do conselho Tutelar dos Direitos da crian�a e Adolescente 
Descri�ao: Apoio aos Conselhos para desenvolvimento das atividades 

unidade de medida: valor 

Programa: 0064 - cidade Justa e Igualitaria 
Promover a igualdade social 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
173.000,00 

A�ao ..... : 2076 - Manuten�ao do Programa Familia Acolhedora 
Descri�ao: Apoio as criancas em situa�ao de vulnerabilidade 

Unidade de medida: Valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
19.700,00 
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Programa: 0151 - Apoio e suporte aos Servi�os de Assistencia Social 
oferecer suporte aos servi�os de manuten�ao, funcionamento e implanta�ao de unidade de Assistencia 
Social 

A�ao ..... : 1069 - Fundo da Infancia e Adolescencia 
oescri\ao: Regulariza\ao e implanta\ao do Fundo da Infancia e Adolescencia 

unidade de medida: valor 

subfun\ao: 244 - Assistencia comunitaria 

Programa: 0064 - cidade Justa e Igualitaria 
Promover a igualdade social 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
8.800,00 

A�ao ..... : 1035 - Implant.do Centro de convivencia de atend.a crian\as, Adolescentes e Javens 
Descri\ao: Aten\ao a pessoas carentes 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
40.172,00 

Programa: 0136 - Assistencia a comunidades 
Promover a\oes voltadas para a valoriza\ao de comunidades a margem do desenvolvimento economico e 
social, promovendo a auto- estima ea sua inser�ao ou reinser�ao na economia local ou regional. 

A\ao ..... : 2077 - Assistencia a Pessoas carentes e Comunidades 
oescri\ao: Apoio a pessoas carentes 

unidade de medida: valor 

Programa: 0137 - Seguran\a Alimentar e Nutricional 
Assegurar alimenta\ao de qualidade 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
89.200,00 

A\ao ..... : 2078 - Manuten\ao do Programa de Aquisi\ao de Alimentos - PAA 
Descri�ao: Apoio ao programa de alimentos 

unidade de medida: valor 

Programa: 0150 - sua Assistencia social Nosso compromisso 
Promover Assistencia Social com qualidade a popula\ao. 

A\ao ..... : 1064 - vigilancia socio assistencial 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
91.100,00 



Para 
Governo Municipal de Tracuateua 

Descri\ao: 

LDO 2023 - Anexo de Metas e Prioridades 

Implanta\ao e manuten\ao da vigilancia socio assistencial 
Pagina: 046 

unidade de medida: valor 

A\ao ..... : 2130 - Gestao do SUAS 
Descri\ao: Apoio coordena\ao da gestao do SUAS 

unidade de medida: valor 

Quantidade 2023: 
valor total: 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
22.000,00 

1 
8.800,00 

A\aO ..... : 
Descri�ao: 

2131 - Manuten\ao das A\oes de Assistencia Social 
- capita\ao de recursos para unidade propria Centro de Referencia de 
Assistencia Social, - capita\ao de recursos para unidade propria Centro de 
Referencia Especializado de Assistencia social, - Capita\ao de recursos para o 
predio de funcionamento do Conselho Tutelar, - Funcionamento qualificado das 
a\oes do CRAS, expansao, implementa\ao da equipe volante no territorio da 
regiao de Campos Naturais, - Beneficios Eventuais, - Operacionaliza\ao do 
CMAS, - Operacionaliza\aO do CMDCA, - Implantar a ouvidoria municipal do 
Sistema unico da Assistencia social? SUAS, - cria\ao e implementa\ao do plano 
de cargos, carreiras e remunera\ao(PCCR) para servidores do SUAS no municipio 
de Tracuateua, - cria\ao de um setor especifico para trabalhar a gestao do 
trabalho dentro da propria Secretaria de Assistencia Social 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
Valor total: 

1 
22.000,00 

Programa: 0151 - Apoio e suporte aos Servi\OS de Assistencia social 
oferecer suporte aos servi\OS de manuten\ao, funcionamento e implanta\ao de unidade de Assistencia 
Social 

A\ao ..... : 1068 - conselho Municipal dos oireitos da Mulher 
Descri\ao: Implantar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
6.600,00 

A\aO ..... : 
oescri\ao: 

2133 - Promo\ao de A\oes de Assistencia Social 
- Promover A\oes de genero, Etnico e racial - Implantar a\oes de combate ao 
racismo ea discrimina\ao - Realizar a\oes para promo\ao da cidadania - 
LGBTQIA+ - Realizar capacita\ao profissional de jovens aprendizes e familiares 

Unidade de medida: valor 

TOTAL DO ORGAO....... ..... valor 2023 

Quantidade 2023: 
valor total: 

2.660.884,00 

1 
5.500,00 
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6rgao: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social 

Fun�ao: 08 - Assistencia social 

subfun�ao: 241 - Assistencia ao Idoso 

Programa: 0011 - Assistencia social Geral 
Promo�ao de a�oes de qualquer natureza visando o amparo e prote�ao as pessoas em geral, individual 
ou coletivamente, em especial as classes mais carentes. 

A�ao ..... : 2079 - Manuten�ao do Pisa Basico variavel-SCFV 
oescri�ao: oesenvolvimento de atividades socias com as familias 

Unidade de medida: valor 

subfun�ao: 243 - Assistencia a crian�a e ao Adolescente 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
514.700,00 

Programa: 0005 - Amparo Assistencial a crian�a e ao Adolescente 
Promover a�oes com campanha de esclarecimento ao combate do abuso ea explora�ao sexual de 
crian�as e adolecentes, incluindo a manuten�ao e apoio a orgaos e institui�oes voltados para essa 
finalidade. 

A�ao ..... : 2080 - Pisa Basico variavel III (RAS VOLANTE 
oescri�ao: oesenvolvimento de atividades sociais com as familias 

unidade de medida: Valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
91.000,00 

A�ao ..... : 2081 - Programa de A�oes Estrategicas do Trabalho Infantil - AEPETI 
oescri�ao: oesenvolvimento de atividades sociais com as crian�as 

Unidade de medida: valor 

subfun�ao: 244 - Assistencia comunitaria 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
137.600,00 

Programa: 0011 - Assistencia social Geral 
Promo�ao de a�oes de qualquer natureza visando o amparo e prote�ao as pessoas em geral, individual 
ou coletivamente, em especial as classes mais carentes. 
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A\ao ..... : 2082 - Manuten\ao do Programa IGDSUAS 
Descri\ao: oesenvolvimento de atividades sociais com as familias 

Unidade de medida: valor 

Programa: 0065 - Assistencia e Acompanhamento a crian�as e Adolescentes 
Promover a aten\ao a crin\a e adolescente 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
259.000,00 

A\ao ..... : 2083 - Prote\ao Social Basica co-Financiamento do Estado 
Descri\ao: Desenvolvimento de atividades sociais com as familias 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
113.740,00 

A�ao ..... : 2084 - Prote�ao social Especial co Financimento do Estado 
Descri�ao: Desenvolvimento de atividades sociais com as familias 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
142.900,00 

A�ao ..... : 2085 - Manuten\ao do Programa crian�a Feliz 
Descri�ao: Desenvolvimento de atividades sociais com as crian�as 

unidade de medida: valor 

A\ao ..... : 2086 - Manuten�ao do Programa BPC 
Descri�ao: Manuten�ao dos questionarios 

Unidade de medida: valor 

Quantidade 2023: 
valor total: 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
204.600,00 

1 
6.655,00 

Programa: 0136 - Assistencia a Comunidades 
Promover a�oes voltadas para a valoriza\ao de comunidades a margem do desenvolvimento economico e 
social, promovendo a auto- estima ea sua inser\ao ou reinser\ao na economia local ou regional. 

A�ao ..... : 2087 - Manuten\ao do PAIF/CRAS 
Descri\ao: Aten\ao as familias 

unidade de medida: Valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
413.000,00 

A�ao ..... : 2088 - Manuten\ao do Programa Bolsa Familia IGDPBF 
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1 
684.200,00 

A<;ao ..... : 2089 - Manuten<;ao do (REAS - PAEFI 
oescri<;ao: Atencao as pessoas carentes 

unidade de medida: valor 

TOTAL DO QRGAO.... valor 2023 

Orgao: 21 - Fundo Municipal de Saude 

Fun<;ao: 10 - Saude 

subfun<;ao: 122 - Administra<;ao Geral 

Quantidade 2023: 
valor total: 

2.784.395,00 

1 
217.000,00 

Programa: 0145 - Programa Trabalhadores do SUS 
contribuir com a adequada forma<;ao, aloca<;ao, qualifica<;ao, valoriza<;ao e democratiza<;ao das 
rela<;oes de trabalho dos trabalhadores do SUS. 

A<;ao ..... : 
Descri<;ao: 

2126 - capacita<;ao de Pessoal 
- Promover cursos de Humaniza<;ao - Realizar qualifica<;ao dos servidores da 
urgencia e emergencia do Municipio em ATLS, ACLS e BLS - Realizar qualifica<;ao 
dos servidores do SAMU no resgate ao paciente psiquiatrico 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
4.400,00 

A<;ao ..... : 
oescri<;ao: 

2127 - Manuten<;ao do Programa Trabalhadore do SUS 
- Realizar concurso publico para trabalhadores da area da saude - Realizar 
convoca<;ao/contrata<;ao de servidores atraves de concurso publico e leis 
municipais de contrata<;ao - Reorganizar a for<;a de trabalho - Reorganizar 
estrutura administrativa conforme quantitativo estipulado em lei especifica - 
Qualificar os trabalhadores do SUS Municipal - Efetivar a politica Nacional de 
Saude do Trabalhador Municipal - Implantar o PCCS (Plano de cargos, Carreira e 
salarios) em conformidade com as politicas nacionais dos trabalhadores do SUS, 
com avalia<;ao de desempenho de produtividade - Fortalecer a participa<;ao dos 
trabalhadores de saude, gestores e representantes sindicais nas discussoes da 
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mesa de negocia�ao permanente - criar o regimento da secretaria Municipal de 
saude - Estruturar ou Reestruturar o organograma da SEMUST conforme legisla�ao 
especifica e realidade atual. - Diversificar os cursos tecnicos, na area da 
saude, apoiando a cria�ao de novos cursos de curta dura�ao, voltados a 
qualifica�ao de profissionais em gestao, aten�ao, promo�ao e preven�ao a 
saude. 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
8.800,00 

Programa: 0232 - Enfrentamento ao covid-19 
COMBATER O COVID-19 

A�ao ..... : 2090 - Enfrentamento de Emergencia a covid-19 
Descri�ao: Proporcionar a manuten�ao das a�oes de enfrentamento a COVID-19. 

Unidade de medida: valor 

subfun�ao: 301 - Aten�ao sasica 

Programa: 0051 - Aten�ao Basica e da Aten�ao Estrategica 
Promo�ao da saude Publica 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
660.000,00 

A�ao ..... : 1036 - const.,Reforma, Amplia�ao, Adequa�ao e Aparelhamento de UBS 
Descri�ao: Melhorias a saude no Municipio com refforma e amplia�ao de unidades Basicas de 

Saude. 
unidade de medida: valor Quantidade 2023: 1 

valor total: 3.141.000,00 

A�ao ..... : 1037 - Const., Amplia�ao, Reforma, Adequa�ao e Aparelhamento de Postos de saude 
Descri�ao: oesenvolvimento da saude 

unidade de medida: Valor 

A�ao ..... : 1038 - Implanta�ao do HORUS 
Descri�ao: saude de qualidade 

Quantidade 2023: 5 
valor total: 3.883.000,00 

Unidade de medida: valor 

A�ao ..... : 1039 - Aquisi�ao de veiculo para o NASF 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
40.172,00 
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unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
Valor total: 

1 
88.000,00 

A�ao ..... : 2091 - Promover Ajuda de custo aos Medicos do Programa Mais Medico 
Descri�ao: Garantir a manuten�ao aos medicos do programa 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
147.400,00 

A�ao ..... : 2092 - Manuten�ao do NASF 
Descri�ao: Apoio a saude na familia com Amplia�ao do programa 

unidade de medida: valor 

Programa: 0052 - Aten�ao as urgencias 
Promover saude de qualidade 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
222.640,00 

A�ao ..... : 2109 - Manuten�ao do Centro de Regula�ao Municipal 
Descri\ao: saude para todos. 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
27.500,00 

Programa: 0138 - Programa de Aten\ao Basica e da Aten\ao Estrategica 
Garantia do acesso a popula\ao a servi�os de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao 
atendimento das necessidades de saude. 

A\ao ..... : 1048 - Implanta\ao de de sistemas nas UBS 
Descri�ao: Implantar o SISREG nas UBS, para marca�ao de exames basicos de rotina 

Unidade de medida: Valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
11.000,00 

A�ao ..... : 1049 - Implanta�ao de Laborat6rios 
Descri\ao: Implanta�ao do Laborat6rio de Pr6tese Dentaria, em unidades de saude 

unidade de medida: Valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
11.000,00 

A\ao ..... : 1051 - Redistribui�ao dos ACS 
Descri�ao: Mapear e redistribuir os ACS em cumprimento as orienta\oes do Ministerio da 
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Saude 
unidade de medida: Valor Quantidade 2023: 

valor total: 
1 

5.500,00 

A�ao .... ,: 
Descri �ao: 

2110 - Manuten�ao das unidades Basicas de saude 
- Implementar o prontuario eletronico nas UBS. Equipar as UBS de Tracuateua 
com materiais tecnicos e permanentes. Aumentar a disponibilidade de 
medicamentos nas UBS. 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
88.000,00 

Programa: 0139 - Programa de Aten\ao a Rede de urgencia e Emergencia 
Aprimorar a Rede de urgencia e Emergencia, com expansao, articula�ao e adequa\ao dos servi\os de 
Regula�ao, servi�os de Atendimento M6vel de urgencia, Hospital Municipal de Tracuateua e UBS's. 

A\aO ..... : 
Descri\ao: 

2112 - Incremento do SAMU 
- Articular junto ao Governo do Estadual e Federal a regulariza\ao do SAMU, 
assim como a renova\ao da frota - Promover capacita\ao dos profissionais do 
SAMU 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
22.000,00 

A\ao ..... : 2113 - viabilizar veiculos 24 horas para UBS's 
Descri\ao: Viabilizar veiculos 24 horas para UBS's estrategicas para suporte de 

emergencias 
Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 

Valor total: 
1 

11.000,00 
Programa: 0140 - Programa de Aten\ao Integral a saude da Mulher e da crian\a 

Promover a aten\ao integral a saude da mulher e da crian\a, e implementa�ao da Rede cegonha com 
enfase nas areas e popula�ao de maior vulnerabilidade social. 

A\aO ..... : 
Descri�ao: 

1053 - Combate a Mortalidade Materna e Infantil 
- Investigar os 6bitos materno, infantil e fetal - Reduzir taxa de mortalidade 
Infantil - Reduzir numeros de mortalidade materna - Investigar os 6bitos 
maternos em mulheres em idade fertil - Reduzir incidencia de sifilis congenita 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
11.000,00 

A\ao ..... : 1054 - Melhorias no atendimento a Gestante ea Saude Materna e rnfanti 
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organizar a rede de aten�ao a saude materna e infantil para garantir acesso, 
acolhimento e resolutividade - Realizar a capta�ao precoce de gestantes em 
todas as UBS's - Garantir as gestantes 07 ou mais consultas de pre-natal - 
Garantir as gestantes a realiza�ao de exames de pre-natal preconizados pelo 
Ministerio da saude - Garantir as gestantes a realiza�ao de ultrassonografias 
transvaginal e obstetrica - Readequar referencia e contra-referencia as 
gestantes de alto risco - Aumentar o percentual de parto normal - Implementar 
e monitorar o programa de incentive ao Aleitamento Materna exclusive - PROAME 
nas unidades de saude 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
6.600,00 

A�ao ..... : 2114 - Amplia�ao da cobertura de exames 
Descri�ao: - Ampliar a cobertura de exames citopatol6gicos em mulheres na faixa etaria de 

25 a 64 anos - Ampliar a cobertura de mamografias em mulheres de 50 a 69 anos 
unidade de medida: valor Quantidade 2023: 

valor total: 
1 

16.500,00 

A�ao ..... : 2115 - capacita�ao de Pessoal 
oescri�ao: Promover capacita�ao dos profissionais que atuam na assistencia a saude da 

mulher e da crian�a. 
Unidade de medida: valor 

Programa: 0141 - Programa de Saude Mental 
Fortalecer a Rede de saude Mental. 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
5.500,00 

A�ao ..... : 1055 - Implanta�ao do Programa saude Mental do Trabalhador 
Descri�ao: Implanta�ao do Programa saude Mental do Trabalhador 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
8.800,00 

A�ao ..... : 2116 - Estrutura�ao do CAPS 
Descri�ao: - Readequa�ao do espa�o fisico e Aquisi\ao de equipamentos para o CAPS I 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
5.500,00 

Programa: 0142 - Aten.Int.a saude da Pes.Idosa e Port.doen.cron.e deficiencia 
Garantir aten�ao integral a saude da pessoa idosa e dos portadores de doen�a cr6nica, e pessoa com 
deficiencia, com estimulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das a\oes de promo\ao e 
preven�ao. 
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A�ao ..... : 1056 - Programa Hiperdia 
Descri�ao: Garantir acesso aos medicamentos do Programa HIPERDIA 

Unidade de medida: Valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
17.600,00 

A�ao ..... : 2117 - capacita�ao de Pessoal 
Descri�ao: Promover capacita�ao dos profissionais para atua�ao nos servi�os a saude da 

pessoa idosa e dos portadores de doen�as cronicas, pessoa com deficiencia. 
Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 

valor total: 
1 

3.300,00 

A�ao ..... : 
Descri�ao: 

2118 - Implementa�ao de A�oes de Apoio a Portadores de Doen�as cronicas 
- Incentivar a cria�ao de grupos de educa�ao em saude para portadores de 
doen�as conicas nas UBS's - Garantir acesso a exames especializados - Melhorar 
a acessibilidades dos usuarios do SUS nas UBS do municipio 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
8.800,00 

Programa: 0144 - Programa de Assistencia Farmaceutica 
Garantir a assistencia farmaceutica no ambito do sus. 

A�ao ..... : 2125 - Implementa�ao e manuten�ao do HORUS 
Descri�ao: - Implementar o sistema de informa�ao HORUS na Central de Abastecimento 

Farmaceutico e nas unidades dispensadoras de medicamentos 
unidade de medida: valor Quantidade 2023: 

valor total: 
1 

8.800,00 
Programa: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude 

Promover a�oes necessarias a manuten�ao ea amplia�ao das a�oes de aten�ao a saude prestadas nas 
unidades de Saude ou nos domicilios, atraves de programas como ode agentes comunitarios de saude 
e da saude da familia. 

A�ao ..... : 1040 - constru�ao de Centro de Aten�ao Psicossocial e unidade de Acolhimento 
Descri�ao: saude Mental 

unidade de medida: valor 

A�ao ..... : 1041 - Constru�ao do Polo da Academia de saude 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
297.400,00 
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Esporte, contribuindo a melhoria da saude 
unidade de medida: valor Quantidade 2023: 

valor total: 
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1 
250.954,00 

A�ao ..... : 2093 - Manuten�ao do Programa de Aten�ao Basica - PAB FIXO 
Descri�ao: Manuten�ao da saude basica 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 1 
valor total: 2.304.000,00 

A�ao ..... : 2094 - Manuten�ao do Programa saude Bucal 
Descri�ao: Manuten�ao da saude basica com Aumento para 100% a cobertura de Equipes de 

saude Bucal 
unidade de medida: valor 

A�ao ..... : 2095 - Manuten�ao do Programa saude da Familia 
oescri�ao: Manuten�ao da saude basica 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
271.000,00 

unidade de medida: valor 

A�ao ..... : 2096 - Preven�ao do Cancer Uterino - PCCU 
Descri�ao: Apoio as mulheres 

Quantidade 2023: 1 
Valor total: 1.803.000,00 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
17.303,00 

A�ao ..... : 2097 - Manuten�ao do Programa de Agentes comunitarios de saude - PACS 
Descri�ao: Garantir a manuten�ao dos agentes comunitarios, a fim de proporcionar 

desenvolvimento das atividades 
unidade de medida: valor Quantidade 2023: 1 

valor total: 1.861.000,00 

A�ao ..... : 2098 - Manuten�ao da compensa�ao de Especificidades Regionais 
Descri�ao: saude com qualidade 

unidade de medida: valor 

A�ao ..... : 2099 - Manuten�ao do PAB - Estadual 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
15.488,00 
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1 
375.100,00 

A�ao ..... : 2100 - Manuten�ao do CAPS 
Descri�ao: saude Mental 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
774.000,00 

Programa: 0230 - Assistencia Farmaceutica 
Promover a�oes necessarias a manuten�ao a manuten�ao e a amplia�ao de 6rgaos da estrutura 
administrativa direta ou indireta do municipio encarregados da distribui�ao gratuita de produtos 
de USO profilatico OU terapeutico. 

A�ao ..... : 2101 - Manuten�ao do Programa de Assitencia Farmaceutica Basica 
Descri�ao: Garantir atendimento a popula�ao com medicamentos 

unidade de medida: valor 

subfun�ao: 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
278.550,00 

Programa: 0139 - Programa de Aten�ao a Rede de urgencia e Emergencia 
Aprimorar a Rede de urgencia e Emergencia, com expansao, articula�ao e adequa�ao dos servi�os de 
Regula�ao, servi�os de Atendimento Movel de urgencia, Hospital Municipal de Tracuateua e UBS's. 

A�ao ..... : 2111 - Fortalecimento de protocolos 
Descri�ao: Fortalecer os protocolos de classifica�ao de Risco no HMT 

unidade de medida: Valor 

Programa: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 
Promo�ao a assistencia a saude 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
5.500,00 

A�ao ..... : 1042 - Aquisi�ao de Equipamento Medico, odontol6gico e hospitalar 
Descri�ao: Infra-Estrutura a saude 

Unidade de medida: valor 

A�ao ..... : 1043 - Reforma e Amplia�ao do Centro de saude 

Quantidade 2023: 1 
valor total: 2.573.670,00 
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Promover atendimento a saude 
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1 
632.000,00 

A�ao ..... : 1044 - Aquisi�ao de veiculos e Ambulancias 
Descri�ao: Atendimento a saude 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

2 
616.000,00 

A�ao ..... : 1047 - Reforma e amplia�ao do Hospital Municipal 
Descri�ao: Reforma e amplia�ao do Hospital Municipal de Tracuateua com Amplia�ao do 

numero de leitos no HMT em articula�ao com o Estado. 
Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 

valor total: 
1 

198.000,00 

A�ao ..... : 
Descri�ao: 

1052 - Aumento da Capacidade de Atendimento do Hospital 
-Fortalecer os protocolos de classifica�ao de Risco no HMT. Aumentar a oferta 
de leitos de media e alta complexidade que garantam o atendimento a popula�ao. 
Articular junto ao Governo do Estado a aquisi�ao de equipamentos hospitalares. 
Equipar a Urgencia e Emergencia do HMT. Implantar a central de Regula�ao do 
HMT (urgencia e leitos). Promover capacita�ao dos profissionais do HMT 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
22.000,00 

A�ao ..... : 2102 - Assitencia Hospitalar e Ambulatorial de Media e Alta complexidade 
Descri�ao: Equipar o Hospital Municipal de Tracuateua com materiais tecnicos e 

permanentes para garantir atendimento a popula�ao. 
unidade de medida: valor 

A�ao ..... : 2103 - Manuten�ao do Samu 
Descri�ao: Atendimento a saude 

Quan ti dade 2023: 1 
valor total: 1.309.000,00 

Unidade de medida: Valor 

subfun�ao: 303 - suporte Profilatico e Terapeutico 

Programa: 0051 - Aten�ao Basica e da Aten�ao Estrategica 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
784.000,00 
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Promo�ao da saude Publica 

A�ao ..... : 1045 - Implanta�ao do Laboratorio de Protese oentaria - LPPR 
oescri�ao: Desenvolvimento a saude bucal 

unidade de medida: valor 

Programa: 0059 - Assistencia Farmaceutica 
Promover o atendimento a popula�ao com medicamentos 

A�ao ..... : 2038 - Manuten�ao do CAF 
Descri�ao: Saude com qualidade 

unidade de medida: valor 

Subfun�ao: 304 - Vigilancia Sanitaria 

Quantidade 2023: 
valor total: 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
59.900,00 

1 
26.620,00 

Programa: 0143 - Programa de Vigilancia em saude 
Reduzir os riscos e agravos a saude da popula�ao, por meio do fortalecimento das a�oes de promo�ao 
e vigilancia em saude. 

A�ao ..... : 
oescri�ao: 

2123 - Intensifica�ao das A�oes de vigilancia sanitaria 
- Realizar cursos de manipula�ao de alimentos - Realizar inspe�ao de 
estabelecimentos de servi�os de Alimentos - Realizar inspe�ao de outros 
estabelecimentos sujeitos a Vigilancia Sanitaria 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
6.600,00 

Programa: 0235 - vigilancia sanitaria de Produtos e Servicos 
Promover a�oes necessarias a manuten�ao ea amplia�ao de 6rgaos da estrutura administrativa direta 
ou indireta do municipio encarregados de verificar as condi�oes sanitarias de estabelecimentos 
industriais de transforma�ao de alimentos, de fabrica�ao de bebidas, de remedios e drogas, e de 
derivados de tabaco, e/ ou de servi�os prestados a popula�ao que possam afetar a saude da 
comunidade 

A�ao ..... : 2104 - Manuten�ao do Programa vigilancia sanitaria 
oescri�ao: manuten�ao das a�oes de vigilancia sanitaria 

unidade de medida: valor 

subfun�ao: 305 - vigilancia Epidemiol6gica 

Programa: 0143 - Programa de vigilancia em saude 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
416.000,00 
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Reduzir os riscos e agravos a saude da popula�ao, por meio do fortalecimento das a�oes de promo�ao 
e vigilancia em saude. 

A�ao ..... : 1057 - Estrutura�ao do Departamento de vigilancia em saude 
Descri�ao: Equipar o Departamento de Vigilancia em saude com aquisi�ao de equipamentos e 

materiais permanentes (informatica, mobiliario, etc.) 
Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 

valor total: 
1 

19.800,00 

A�ao ..... : 
Descri�ao: 

2119 - capacita�ao de Pessoal da vigilencia em saude 
-capacitar e qualificar os profissionais de saude no ambito da Vigilancia em 
saude -Promover capacita�ao dos profissionais para atua\ao nas a\oes voltadas 
a promo\ao e vigilancia em saude - Capacitar e qualificar a equipe de VISA 
atraves de Treinamento Basico de vigilancia Epidemiol6gica-TBVE 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
5. 500, 00 

A�ao ..... : 
Descri \ao: 

2120 - Intensifica�ao das A\oes de combate a zoonoses 
- Realizar esquema profilatico de p6s-exposi\ao de vacina\ao contra Raiva em 
todas as pessoas que foram agredidas por morcegos ou animais silvestres e 
agredidas por animais domesticos desconhecidos - Realizar tratamento adequado 
dos acidentes por animais pe�onhentos - Realizar campanhas de castra�ao de 
caes e gatos - Realizar capacita\ao dos agentes de zoonoses - Realizar 
campanhas de vacina\ao Anti-Rabica 

unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
6.600,00 

A�ao ..... : 
Descri�ao: 

2121 - rntensifica�ao das A�oes de vacina�ao 
- Alcan�ar 95% de todas as vacinais em menores de 1 anode idade, exceto a 
Febre Amarela que sera de 100% - Realizar Cobertura Vacinal do 1° Refor�o de 
poliomielite e DTP em idade preconizada - Equipar e adequar as salas de vacina 
do municipio - Estabelecer parceria com a maternidade do HMT, a fim de 
garantir a vacina\ao dos RN recem nascidos no municipio com a vacina BCG e 
Hepatite B nas primeiras 12horas ap6s o parto - Montar parceria com escolas 
infantis (publicas e privada) do municipio, para acompanhamento das cadernetas 
vacinais destes escolares 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
5.500,00 

A�ao ..... : 2122 - Intensifica�ao das A�oes de vigilancia em saude 
Descri�ao: - Aumentar a cobertura no combate as endemias no municipio - Reduzir dos casos 
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de sifilis congenita - Reduzir a mortalidade infantil - Investigar dos 6bitos 
infantis - Reduzir a mortalidade infantil p6s-neonatal - Investigar 6bitos de 
mulheres em idade fertil - Avaliar grau de incapacidades no diagn6stico nos 
casos novos de hanseniase - Investigar os casos graves e 6bitos suspeitos de 
dengue imediata -curar os casos novos de hanseniase diagnosticadas nos anos 
das coortes - Examinar os contatos registrados dos casos novos de hanseniase - 
Ampliar a realiza�ao de exames de cultura para os casos de retratamento de 
tuberculose pulmonar - Encerrar oportunamente os casos de tuberculose com 
situa�ao de encerramento no sistema de informa�ao de agravos de notifica�ao? 
SINAN - Realizar busca ativa dos casos de tuberculose pulmonar bacilifera (TBP 
+) examinados - confirmar por sorologia os casos de Hepatite B - Reduzir ou 
manter a taxa de incidencia de AIDS em menores de 5 anos de idade - Aquisi�ao 
de equipamentos e materiais permanentes (informatica, mobiliario, rede de 
frios etc) para a realiza�ao dos servi�os da VISA - Realizar as coletas 
mensais de amostras de agua e enviar para analise - Implantar a educa�ao em 
Saude Ambiental 

Unidade de medida: valor Quantidade 2023: 
Valor total: 

1 
5.500,00 

Programa: 0245 - vigilancia Epidemiol6gica 
Promover a aten�ao basica 

A�ao ..... : 2105 - Manuten�ao do Programa de Vigilancia em saude 
Descri�ao: Combate a endemias 

unidade de medida: valor 

subfun�ao: 306 - Alimenta�ao e Nutri�ao 

Programa: 0220 - controle de Deficiencias Nutricionais 
Promo�ao da saude 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
909.920,00 

A�ao ..... : 2106 - Manuten�ao do Programa de vigilancia Alimentar e Nutricional 
Descri�ao: Apoio a nutri�ao alimentar 

unidade de medida: valor 

TOTAL DO ORGAO..... ... .... valor 2023 

6rgao: 22 - sec.de Planejamento, oesenvolv. e Gestao 

Fun�ao: 04 - Administra�ao 

subfun�ao: 121 - Planejamento e or�amento 

Quantidade 2023: 
Valor total: 

24.458.717,00 

1 
145.000,00 

Programa: 0006 - Melhorar a Presta�ao de Servi�os Publicos aos cidadaos 
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Promover o bem estar social 

A�ao ..... : 2107 - Manauten�ao da secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Gestao 
Descri�ao: Proporcionar a manuten�ao e aperfeicoamento das atividades de manuten�ao do 

orgao. 
unidade de medida: Valor 

A�ao ..... : 2108 - Manuten�ao do conselho das cidades 
Descri�ao: cidade Desenvolvida 

unidade de medida: valor 

Quantidade 2023: 
valor total: 

Quantidade 2023: 
valor total: 

1 
526.000,00 

1 
63.500,00 

TOTAL DO ORGAO.. valor 2023 

6rgao: 99 - Reserva de Contingencia 

Fun�ao: 99 - Reserva de Contingencia 

subfun�ao: 999 - Reserva de contingencia 

589.500,00 

Programa: 9999 - Reserva de contingencia 
Promover o cumprimento de pagamentos de situia�oes insperadas 

A�ao ..... : 9001 - Reserva de contingencia 
Descri�ao: Garantir reserva para eventuais necessidades 

Unidade de medida: valor 

TOTAL DO ORGAO ····· valor 2023 

TOTAL GERAL............... valor 2023 

Quantidade 2023: 
valor total: 

762.300,00 

130. 784. 750,00 

1 
762.300,00 
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A TA DA 133 SESSAO ORDINARIA DO 1 ° PERiODO LEG ISLA TIVO DA 7a LEGISLA TUR.\ DA 
CAMARA MUNICIP.t\L DE TRACUATEUA, REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. 
Aos vinte e sete dias do mes de maio do ano de dois mil e vinte e dais, as nove horns e trinta minutes no Plenario 
Vereador Joao Osorio do Rosario da Camara Municipal de Tracuateua nesta Cidadede Tracuateua, Estado do 
Para, teve inicio a 133 Sessao Ordinaria do 1 ° Periodo Legislative do anode 2022 da 73 Legislatura da Camara 
Municipal de Tracuateua, sob a Presidencia do Vereador Francisco Emanoel Paiva e secretariado pelos 
Legisladores Raian Vieira e Raimundo Enniscorrespondendo ao 1 ° e 2° Secretario. 0 Senhor Presidente 
convidou o I 0 Secretario para fazera chamada nominal dos senhores Vereadores, que alem dos da Mesa, foi 
verificada a presenca dos Senhores 1egisladores: Aldrin Ferreira, Davi Gama, Jose Luis, Marcelo da 
Farmacia, Paula Melo, Jose Adilson, Wilson Paulino, Talito. Os Vereadores participaram de fonna presencial 
seguindo os protocolos sanitaries previstos em Lei. Composta a Mesa e feita a verificacao do quorum 
regimental, 0 Senhor Presidente declarou aberta a sessao e convidou o Vereador Raian Vieira para fazer a 
oraeao do dia. 0 Senhor Presidente colocou as Atas das sessoes ordinaries do dia 13 e 20 de maio do ano 
corrente em discussao, sem discussao, o mesmo as colocou para votacao, as quais foram aprovadas por 

-... unanimidade. 0 Senhor Presidente solicitou ao 1 ° secretario para fazer a leitura do grande expediente 
constante na pauta: Relacao de Oficio: Oficio n° 306, de procedencia da secretaria municipal de assistencia 
social, com data do dia 25 de maio do corrente ano, solicitando a lei municipal n° 394/2015. Relacao de 
Pareceres: Parecer n° 07. Procedencia: Comis ao de Legislacao, Justica e Redacao Final em conjunto com 
a comissao de Educacao, manifestacao favoravelmente ao projeto de lei n° 016, de iniciativa do executive 
municipal, em que dispoe sobre a criacao do sistema municipal de ensino de Tracuateua. Parecer n° 11. 
Procedencia: Comissao de legislacao, Justica e Redacao Final em conjunto com a comissao de Financas e 
Orcamento, manifestando favoravelmente ao projeto de lei n° 17, de iniciativa do executive municipal, 
dispoe sobre as diretrizes para a elaboracao da lei orcamentaria anual de Tracuateua-PA e da outras 
providencias. Parecer n° 12. Procedencia: Comissao de Legislacao, Justica e Redacao Final, manifestando 
favoravelmente ao projeto de decreto legislativo n° 06, de iniciativa da Mesa Diretora, em que dispoe anula 
o decreto legislativo n° 163/2014 que aprovou as contas do exercicio de 2010 de responsabilidade do ex- 
prefeito, Nelson Pinheiro da Silva em razao dos vicios de legalidade. Relacao de Requerimentos: 
REQUERIMENTO DE AUTORIA DO VEREADOR DA VT GAMA, solicitando refonna da Unidade Basica 
de Sande da comunidade de Cajueiro Boa Esperanca. REQUERIMENTO DE lNICIATIV A DO 
VEREADOR DA VI GAMA, solicitando recuperacao dos pontos criticos no ramal que liga a comunidade 
Vila dos Neves ao balneario Tapa na Cara. REQUERIMENTO DE AUTORIA DO VEREADOR 

_......--.._ MARCELO DA F .ARMA.CIA, solicitando manutencao na rua Joao Correia da Costa, rua do CRAS. 
REQUERIMENTO DE INICIATIV A DO VEREADOR MARCELO DA F .ARMA.CIA, solicitando estudos 
tecnicos e financeiros para revitalizacao da escola E.M.I.F Pedro Jose Nascimento, localizado na comunidade 
do Peri. 0 Senhor Presidente colocou ao projeto de lei n° 016, de iniciativa do executivo municipal, em que 
dispoe sobre a criacao do sistema municipal de ensino de Tracuateua, em discussao, e concedeu a tribuna a 
professora Cleia Markia, que saudou a todos, cumprimentou os presentes, justificou-se pelo momento 
emotivo por se tratar do aniversario de falecimento de seu familiar, falou dos beneficios e avancos que 
aconteceram ap6s a aprovacao da materia em pauta para a educacao do municipio, falou dos questionamentos 
e criticas recebidas a respeito das mudancas feitas pelas Comissoes da Camara e pela Gestao do Municipio, 
se retratou aos comentarios e criticasjustificando com seu posicionamento, no mais agradeceu as Comissoes 
por aprovarem parcialmente a integra do projeto elaborado em conferencia pela classe, chamou a atencao 
dos Agentes Publicos para que suas escolhas para ocuparem as vagas de tecnicos no Conselho seja de conduta 
imparcial porque terao papel de extrema responsabilidade, falou novamente dos avancos para a educacao do 
Municipio, disse que conta com a parceiras dos nobres legisladores para que juntos po: am fortalecer um 
dos mais importantes setores da sociedade, certo do apoio de todos, finalizou agradecendo. 0 senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador prof. Raian Vieira, que sandou a todos, cumprimentos os 
presentes, o Vereador falou dos procedimentos adotados para esse projeto fosse com a maior brevidade 
posslvel fosse posto em votacao e consequentemente sancao, falou que nas reunioes acerca do projeto houve 
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a presenca do Prefeito, do setor juridico e contabil do mesmo, e da presenca da Presidenta do Conselho de 
educacao do municipio de Braganca, falou tambem para conhecimento de todos as Ultimas mudancas 
realizadas no Projeto. 0 senhor presidente concedeu a palavra ao Vereador Davi Gama, que saudou a todos, 
e contribuiu dizendo que participou da reuniao que discutiu o Projeto mesmo nao sendo da Cornis ao, falou 
das mudancas realizadas e falou dos avancos que acontecerao na educacao do municipio. Sem mais 
discussao, o senhor Presidente colocou em votacao, a qual foi aprovado por unanirnidade, em segundo turno. 
O Senhor Presidente colocou o projeto de lei n° 17, de iniciativa do executivo municipal, dispoe sobre as 
diretrizes para a elaboracao da lei orcamentaria anual de Tracuateua-PA e da outras providencias, em 
discussao, sem discussao, o Presidente colocou em votacao, a foi aprovado, em primeiro turno. 0 Senhor 
presidente colocou o projeto de decreto legislativo n° 06, de iniciativa da Mesa Diretora, em que dispoe sobre 
a anulacao do decreto legislativo n° 163/2014 que aprovou as contas do exercicio de 2010 de 
responsabilidade do ex-prefeito Nelson Pinheiro da Silva em razao dos vicios de legalidade, em discussao, o 
senhor Presidente solicitou ao 1 ° Secretario que faca a leitura integral do Parecer Juridico, que assim o mesmo 
fez, o Vereador Davi interviu questionando a ordem dos procedimentos adotados, e foi respondido pelo 
Presidente e 1 ° secretario, o 1 ° Secretario leu para conhecimento de todos o Parecer da Comissao de 
Legislacao, Justica e Redacao Final, o Vereador Davi Gama solicitou ao Chefe do Legislative para que o 
relator da supracitada Comissao discursasse sobre o Parecer, a solicitacao foi atendida, o relator, o Vereador 
Wilson Paulino expressou-se, inicialmente, saudando a todos, cumprimentando os presentes, disse que com 
base no Parecer juridico da Camara a Comissao de Legislacao, Justica e Redacao Final decidiu por anular as 
contas do exercicio financeiro de 2010 por conter vicios de Iegalidade no processo, contudo, disse que e 
inadmissivel ser conivente com esse erro que aconteceu no rito do processo, disse que as diligencias devem 
ser seguidas a risca para que nao haja entraves posteriores, disse que identificado o erro, a Mesa solicitou a 
correcao para que o processo fique dentro da legalidade, finalizando assim. 0 Vereador Davi Gama tomou 
uso da palavra na tribuna, que iniciou, saudou a todos, expressou sua fe em agradecimentos, o Vereador Davi 
perguntou aos nobres Pares Ze Adilson e Wilson Paulino se eles por fazerem parte da legislatura que ocorreu 
o erro, se nao perceberam a ilegalidade? 0 Edil Davi continuou, dizendo que a falha e notoria, o senhor 
Presidente contribuiu dizendo que quando entrou com o processo o Vereador Davi solicitou a Ata e 
visualizou a falha do qual se trata o processo, o Vereador Davi disse ao Presidente as vezes que esta 
discursando acontece falhas na gravacao par problemas no fomecimento de internet e com isso, solicitou que 
pudesse gravar atraves de um terceiro, o senhor Presidente disse que nao poderia conforme consta no Regime 
Intemo da Casa e solicitou que o terceiro denominado Frank nao gravasse nas dependencias da Camara, o 
Vereador Davi disse que nao entraria no merito da questao, a gravacao da fala do Vereador foi realizada par 

~ ordens do Presidente pelo service prestado de comunicacao da Casa com autorizacao para o ato, a pergunta 
feita pelo Vereador Davi foi respondida pelos Vereadores mencionados dizendo que ja se passou bastante 
tempo e para quaisquer duvidas e so olhar na Ata daquele dia, o Vereador Davi perguntou para o Presidente 
se foi notificado pelo TCM do erro? 0 senhor Presidente respondeu que a prerrogativa da analise e da Mesa 
Diretora, o Vereador Davi disse que o Presidente no ato da defesa do requerimento do processo em questao 
falou que foi notificado pelo TCM, o senhor Presidente disse que o rito e claro e que o TCM ernite parecer 
meramente opinativo e a Camara e soberana para julgar todo e qualquer ato de ilegalidade, o Vereador Davi 
disse que nao houve resposta de sua pergunta e ficou vaga, o Presidente disse que a Casa e soberana, o 
Vereador disse que e notorio que quando o Presidente nao responde sua pergunta ha o interesse pessoal, disse 
que houve pressa no andamento desse processo, o Presidente disse que esta seguindo o rito, o Vereador Davi 
disse que concorda que houve erro na Ata, no processo e precisa ser corrigido, disse que se houve ilegalidade 
no processo foi de responsabilidade dos legisladores componentes da legislatura da epoca, e essas pessoas 
nao foram chamadas, nao foram questionadas, nao foram investigadas par esse erro, disse que o processo 
pode acabar e as pessoas responsaveis nao foram interrogadas para servir de base na decisao, disse que estao 
julgando apenas o ex-prefeito, disse que o errodentro da Casa de Lei e o que tudo indica nao sera investigado 
no processo, o Presidente disse que ainda nao estao julgando ninguem, o Edil continuou indicando que 
grotesco erro partiu da Casa de Lei pelo Presidente substituto por um dia e dos Vereadores, e os mesmos 
estao saindo ilesos desse processo, sugeriu que todos os envolvidos sejam investigados para depois chegar 
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no objetivo que e colocar as contas do exercicio financeiro de 2010 em votacao, disse novamente para 
acharem os culpados e puni-los, disse que forma que processo esta andando ver muita ilegalidade e muito 
interesse pessoal, disse que o intuito e ti.rar um futuro adversario politico do pareo para as pr6ximas eleicoes 
para Chefe do Executivo Municipal e deixar de punir OS responsaveis, a Comissao da epoca, 0 Presidente da 
supra legislatura, disse que estara ao lado do Presidente se o processo for feito da fonna correta e com 
interesse pessoal, o Vereador prof. Raian falou do merito do processo e explicou-o, em relacao aos outros 
responsaveis disse que no seu entendimento cabe outro processo que pode ser solicitado pelo vereador, e o 
setor juridico esta disponivel para dar-lhe assistencia no que couber, o Presidente retratou a fala do Vereador 
Davi equivocadamente em que a Casa tern varies projetos para serem discutidos, disse que nao ha nenhum 
projeto para ser discutido que nao fosse pautado e, portanto, nao tern nenhum projeto na fila e nem 
priorizando, o Vereador Davi que expressou-se dessa forma para dizer da velocidade do procedimento, e 
continuou sugerindo uma rnelhor conduta nesse processo segundo seu olhar, e gostaria de ser atendido, para 
dar transparencia a todos, finalizando assim. 0 Presidente cedeu a palavra ao Dr. Iago, do setor juridico da 
Casa, que saudou a todos, cumprimentou os demais, fez os esclarecimentos necessaries acerca do processo 
em questao e os procedimentos que serao tomados, o Vereador Davi fez ponderacoes, o Presidente disse que 
todos os atos da Casa nessa Legislatura tern o Parecer do setor juridico, sem mais discussao, o senhor 
Presidente colocou para votacao, o qual foi aprovado. 0 Senhor Presidente concedeu o uso da tribuna para o 
Vereador Davi Gama para defender seus Requerimentos, que saudou a todos, explicou o motivo e 
circunstancias de sua solicitacao, para a melhor qualidade de vida da populacao e atendendo os auseios do 
povo, o Vereador Wilson contribuiu na discussao. 0 Senhor Presidente colocou os requerimentos em 
votacao, os quais foram aprovados. 0 senhor Presidente concedeu a tribuna ao Vereador Marcelo da 
Farmacia, que saudou a todos, crnnprimentou os presentes, falou da importancia e justificando o necessario 
service, para a melhor qualidade de vida da populacao e atendendo os anseios do povo, finalizou agradecendo 
a todos. 0 senhor Presidente colocou o requerimento em votacao, o qual foi aprovado. 0 Senhor Presidente 
cedeu a tribuna ao Vereador Nenem Tracuateua, que saudou a todos, cumprimentou os presentes, falou da 
importancia e justificando o necessario service, para a melhor qualidade de vida da populacao e atendendo 
os anseios do povo, finalizou agradecendo a todos. 0 senhor Presidente colocou o requerimento em votacao, 
o qua] foi aprovado. Iniciando a segunda parte da ordem do dia concedendo a palavra aos Vereadores inscritos 
no livro de oradores e cedeu a palavra a Vereadora Paula Melo, que saudou a todos, expressou sua fe em 
agradecimentos, cumprimentou os presentes, disse que esteve numa reuniao acompanhada dos Vereadores 
Davi Gama e Wilson Paulino representando o Municipio de Tracuateua, estiveram representantes dos 
Municipios de Braganca, Augusto Correa, Capanema e Viseu, para tratar sobre o estado e pontos criticos da 

,...... BR-308, disse que ficou marcado uma nova reuniao com os mesmos representantes e outras autoridades para 
engajar a causa, na Camara Municipal de Capanema, dia 04 de junho as 08h00, e pediu apoio de todos os 
legisladores numa causa nobre e de interesse coletivo, parabenizou o Gestor Municipal pela inauguracao de 
mais uma escola, a Levina Reis, disse que esta acompanhando o andamento das obras e esta grata pelo que 
ve, convidou todos para uma ar;ao de saude na Comunidade da Vila dos Neves, falou da importancia des-as 
acoes para desafogar a demanda do Municipio e aproximar o Poder Publico com as pessoas, finalizando 
assim. 0 senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Raimundo Ennis, que saudou a todos, 
cumprimentou os presentes, agradeceu pelos trabalhos realizados pela Gestao na sua regiao, disse que quer 
informacao do Prefeito para saber o que aconteceu com a empresa que estava fazendo a revitalizacao da UBS 
do Tatu, dis se que busca respostas, disse que a obra esta com 50% concluida, falou que devido as fortes 
chuvas tern alguns danos na estrutura do predio, finalizando assim. 0 senhor Presidente concedeu a palavra 
ao Vereador Davi Gama, que saudou a todos, cumprimentou os presentes, falou de um problema previsto e 
avisado na revitalizacao da UBS do Tatu e com as fortes chuvas a previsao se cumpriu, chamou atencao que 
o problema citado tern em todas as UBS do Municipio, falou do ocorrido no telhado da UBS da Vila Fatima, 
o Vereador Wilson complementou dizendo que os trabalhos de revitalizacao do telhado da UBS de Vila 
Fatima estava em andamento e devido as fortes chuvas teve problemas e que ap6s o ocorrido teve uma rapida 
resposta da equipe de obra da Prefeitura e ja entregou a obra do telhado 100% concluido, disse que tern uma 
emenda da deputada Nike Pinheiro para a reforma da UBS citada, o Vereador Davise retratou ao Edil Wilson 
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sobre divergencias nas falas, disse que o problema existe e deve ser seguido de acordo com as nonnas da 
ABNT, fa!ou dos problemas nos ramais e dos diversos problemas de trafegabilidade em certas regioes do 
Municipio, falou do descontentamento da populacao do entomo do ramal do KMl 5, com a maxima urgencia 
pediu ao Prefeito providencias a respeito do transporte para os pacientes dos municipio, solicitou ao Prefeito 
que de uma resposta urgente para essa demanda que e de suma importancia porque lhe da com vidas, finalizou 
agradecendo. 0 senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Wilson Paulino, que saudou a todos, 
cumprirnentou os presentes, falou sabre o ja citado pela Vereadora Paula Melo no que tange os problemas 
estrnturais da BR-308, falou das tratativas da reuniao, o Vereador Davi contribuiu dizendo para aqueles que 
tem representacoes com deputados e para que facam parte desse apelo, caso contrario esta comissao levara 
para Brasilia essa demanda, o Edil Wilson agradeceu e disse que ja contatou o Deputado Celso Sabino, o 
Senhor Presidente contribuiu, a Vereadora Paula Melo tambem contribuiu, o Vereador Raian tambem 
complementou na discussao, falou <las diligencias a serem tomadas a respeito do assunto, agradeceu a Gestao 
pelos trabalhos solicitados por ele executados com excelencia, finalizou agradecendo. 0 senhor Presidente 
agradeceu e parabenizou em nome dos Vereadores parceiros, o Deputado Federal Celso Sabino, que entrara 
para a hist6ria do Estado na segunda-feira, 30, quando tomara posse da presidencia da Comissao Misra de 
Orcamento Federal, disse que sera muito importancia para demandar melhorias para a nossa regiao, o 
Vereador Davi Gama falou que no dia 18 de junho havera uma a9ao cidadania em parceria com o Deputado 
Vitor Dias, na regiao dos campos na sede da Resex e convidou a todos a participarem, o senhor Presidente 
agradeceu. Como mais nada foi tratado, o Senhor Presidente Francisco Emanoel Paiva declarou encerrada a 
presente sessao, convidando os senhores Vereadores para a proxima sessao em dia e hora regimental 
marcada. Tracuateua, em 27 de maio de 22. 
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ATA DA 16a SESSAO ORDINAfuA DO 1° PERIODO LEGISLATIVO DA 7a LEGISLATURA DA 
CAMARA MUNICIPAL DE TRACUATEUA, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHIO DE 2022. 
Aos vinteequatro dias do mes de junho do anode dais mile vinte e dais, as novehoras e trintaminutos no Plenario 
Vereador Joao Osorio do Rosario da Camara Municipal de Tracuateua nesta Cidadede Tracuateua, Estado do 
Para, teve inicio a 168 Sessao Ordinaria do 1 ° Periodo Legislativo do ano de 2022 da T" Legislatura da Camara 
Municipal de Tracuateua, so..b a Presidencia do Vereador Francisco Emanoel Paiva e secretariado pelos 
Legisladores Paula Melo e Nenem Tracuateua, correspondendo ao 1 ° e 2° Secretario. 0 Senhor Presidente 
convidou a 1 a Secretaria em exercicio para fazera chamada nominal dos senhores Vereadores, que alem dos 
da Mesa, foi verificada a presenca dos Senhores legisladores: Aldrin Ferreira, Davi Gama, Jose Adilson, 
Marcelo da Farmacia, Paula Melo, Wilson Paulino. Os Vereadores Raian Vieira, Raimundo Ennis e Talito 
chegaram apos a chamada. Os Vereadores participaram de forma presencial seguindo os protocolos sanitaries 
previstos em Lei. Composta a Mesa e feita a verificacao do quorum regimental, 0 Senhor Presidente declarou 
aberta a sessao e convidou o Vereador Jose Adilson para fazer a oracao do dia. 0 Senhor Presidente colocou 
as Atas das sessoes ordinarias do dia 03 e dia 10 de junho do ano corrente, correspondendo a 14° e 15° Sessao 

....._.. Ordinaria, em discussao, sem discussao, o senhor Presidente colocou para votacao, as quais foram aprovadas 
por unanimidade. 0 Senhor Presidente solicitou a 1 a secretaria em exercicio para fazer a leitura da grade do 
expediente constante na pauta: Relaeao de Oficio: Oficio n° 076, da prefeitura municipal de Tracuateua, com 
data do dia 15 de junho de 2022, encaminhando respo ta aos requerimentos que foram aprovados na sessao do dia 03 
de junho de 2022. A prefeitura infonna que as solicitacoes foram encaminhadas aos setores competentes para serem 
resolvidas com a maior brevidade possfvel. Notificacao n° 21, do Ministerio Publico de Braganca, com data do dia 13 
de junho, solicitando o comparecimento do presidente da Camara ao MP de Braganca para ser entregue a camara os 
documentos apreendidos, objetos de investigacao referente ao processo n° 0005690-60.2016.8.14.0009 (operacao 
caneta magica), solicitados em 2016 pelo Ministerio publico. Relacao de Pareceres: Parecer n° 11. Procedencia: 
Comissao de legislacao, Justica e Redacao Final em conjunto com a comissao de Financas e Orcamento, manifestando 
favoravelmente ao projeto de lei n° 17, de iniciativa do executive municipal, o qua! dispoe sobre as diretrizes para a 
elaboracao da lei orcamentaria anual do municipio de Tracuateua-PA, e da outras providencias. Relaeao de 
Requerimentos: REQUERlMENTO DE INICIA TIV A DO VEREADOR DA VI GAMA, convocando, nos termos 
do regimento intemo, a secretaria de saude para prestar esclarecimentos na sessao a ser realizada no dia 05 de agosto 
(segundo semestre) do corrente ano. REQUERIMENTO DE AUTORIA DO VEREADOR MARCELO DA 
FARM.A CIA, solicitando recuperacao da ponte do aviao, localizada na comunidade da Pontinha. REQUERIMENTO 
DE INICIA TIV A DO PARLAMENT AR MARCELO DA F ARM.ACIA, solicitando recuperacao da rua senhor Simao, 
pr6ximo ao Hospital. REQUER.IMENTO DE AUTORIA DO VEREADOR TALITO, solicitando estudos tecnicos e 

"--' financeiros para construcao de uma praca para a comunidade de Jacareteua. REQUERIMENTO DE INICIATIV A DO 
PARLAMENTAR TALITO, solicitando construcao de uma quadra poliesportiva coberta para a comunidade de 
Jacareteua. 0 Senhor Presidente colocou ao projeto de lei n°17, de iniciativa do executivo municipal, o qual dispoe 
sobre as diretrizes para a elaboracao da lei orcarnentaria anual do municfpio de Tracuateua-PA, e da outras 
providencias, em discussao, sem discussao, colocou para a votacao em segundo tumo, o qua! foi aprovado por 
unanimidade. 0 Senhor Presidente concedeu o uso da tribuna para o Vereador Marcelo da Farmacia para 
defender seus Requerimentos, Que saudou a todos, explicou o motivo e circunstancias de sua solicitacao, 
para a melhor qualidade de vida da populacao e atendendo os anseios do povo. 0 Senhor Presidente colocou 
em votacao, os quais foram aprovados. 0 Senhor Presidente retirou de pauta os requerirnentos do Vereador 
Talito por nao se fazer presente no momenta. Iniciando a segunda parte da ordem do dia concedendo a palavra 
aos Vereadores inscritos no livro de oradores e cedeu a palavra ao Vereador Davi Gama, que saudou a todos, 
expressou seus agradecimentos, cumprimentou os presentes, falou das reivindicacoes e denuncias que recebe, 
disse que foi cobrado por moradores da Comunidade do KM 15 por uma ponte e pela estrada para que fosse 
dada a devida atencao para os problemas, e justificou que devido as fortes chuvas os services ainda nao havia 
iniciado e completou para a satisfacao daqueles moradores que, segundo, a Secretaria de Obras os services 
iniciam na proxima semana e que a empresa que fara a ponte ja esta habilitada para iniciar os trabalhos, 
relatou sabre o pequeno problema que foi solicitado pelo Edil Marcelo para a recuperacao de uma ponte e 
disse que o atual Diretor de Obras do municipio trafega todos os dias pelo local e ja deveria ter tornado uma 
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atitude, falou tambem sobre as divergencias em relacao ao Decreto n°163, disse que procurou averiguar a 
veracidade dos fatos relatados, e constatou que nao tinha veracidade, disse que cada advogado interpreta da 
sua maneira, disse que o jurldico do Presidente foi inexperiente ao tentar anular um decreto que ate o prazo 
para quaisquer reivindicacoes teria se esgotado, disse que ja havia previsto e que falou em sessoes anteriores 
que qualquer juiz constataria que ha irrelevancia no processo, e na corrente semana foi de fato comprovado, 
disse que e a favor de investigacoes pautadas coma verdade, e sugeriu a Casa para que OS Legisladores 
quando fossem votar na plenaria que o voto sim fosse em pe, e justificou a mudanca, o senhor Presidente 
contribuiu para expressar os parabens ao Edi! Raian Vieira por propor a atualizacao do Regimento Intemo e 
a Lei Organica do Municipio e que sera de grande valia para o andamento dos trabalhos na Casa e no 
municipio, o Vereador Davi disse que compactua com a proposta do Vereador Raian e relatou sua posicao 
para o ato, explanou as falacias que estava percorrendo no municipio sobre o caso do ex-Prefeito Nelson 
Pinheiro, o Vereador Davi desmentiu alguns relatos, disse inconformado que ficou, agendou urna audiencia 
com a Presidenta do TCM e ao coloca-la algumas situacoes ela lhe fez uma pergunta e dirigiu ao Presidente 
se e necessario emitir algum documento para responder o questionamento ou se faz por livre vontade, quern 
foi o membro do TCM que provocou esta Casa, para que este proces o fosse aberto? E todos os 

..___,. procedimentos fosse instaurado, o Vereador repetiu uma fala do Presidente dizendo que foi procurado, 
alertado pelo TCM ou provocado como disse, disse que foi uma pergunta da Presidenta do TCM que 
questionou, quern foi o membro do TCM que provocou esta Casa? Para que esse processo fosse aberto, e 
afirmou que estava do lado do Presidente por saber que ha irregularidades na Ata, disse que Ata esta 
incompleta, o senhor Presidente tomou a palavra para dizer que, receberarn uma notificacao do TCM para 
pegar todas as contas julgadas que estavam prontas no TCM, disse que foram buscar, as contas eram desde 
do tempo do Jonas Barros, de Secretarios e Prefeitos, disse que a servidoras Elci e Leia foi cadastrar todas 
as contas e no cadastramento nao foi encontrado na Casa a prestacao de Contas do exercicio financeiro de 
2010, a partir de entao fizeram diligencias cabiveis, disse que procurou o Presidente da epoca o Sr. Zequinha 
Sousa e o mesmo disse que julgou as contas de 2010 e 2011 e as entregou para Prefeito da epoca, o Presidente 
Emanoel disse que nao tem o documento fisico na Casa do processo, com isso, fizeram buscas na Ata e 
constataram a irregularidade ja apresentadas aos Pares, disse que tramite foi esse, receberam e complementou 
que as outras contas estao na Casa, inclusive anunciou que tern uma conta do ex-Prefeito Aloiso Barros para 
ser julgada na Casa, com isso, justificou o questionarnento do Vereador Davi, o Edi! Davi parabenizou o 
Secretario Felipe Santos pelo evento junino muito bem organizado, e o resultado do evento muito positivo, 
sem confusoes e assaltos, disse que foi proporcionado um belissimo entretenimento para a populacao e para 
os turistas, e parabenizou os esforcos dos envolvidos, parabenizou o forrozao da SEMED na abertura da 

./ 

quadra junina e o empenho das escolas por abracarem o evento com belissimas apresentacoes, reiterou um 
verdadeiro sucesso o evento, finalizou agradecendo. Como mais nada foi tratado, o Senhor Presidente 
Francisco Emanoel Paiva declarou encerrada a presente sessao ordinaria, convidando os senhores Vereadores 
para a pr6xima sessao solene a ser iniciada em cinco minutos. Tracuateua, em 24 de junho de 2022. 
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