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2 INFORMAÇÕES FÍSICO-FINANCEIRAS DOS PROGRAMAS E AÇÕES PREVISTOS NO
PROCESSO DE PLANEJAMENTO INCLUINDO OS REALIZADOS COM RECURSOS MDE,
FUNDEB E ASPS

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente relatório circunstanciado tem como objetivo a prestação de contas do Prefeito
Municipal de Venâncio Aires sobre a gestão do ano de 2016 de forma a evidenciar a gestão fiscal as
metas fiscais de receita, despesa, resultado primário, resultado nominal, o montante da dívida, a
situação orçamentária e financeira, bem como evidenciar o atingimento ou não das metas estabelecidas
na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual incluindo a
evidenciação de informações físico-financeiras sobre os recursos aplicados na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino – MDE, no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e Ações e Serviços Públicos e Saúde – ASPS.

O relatório partiu do conteúdo da Lei do Plano Plurianual sob número 5.375 de 25 de setembro
de 2013, da Lei de Diretrizes Orçamentárias sob número 5.752, de 18 de novembro de 2015 e da Lei
do Orçamento Anual sob número 5.769 de 18 de dezembro de 2015, podendo-se constatar a integração
dos três instrumentos, sendo as diretrizes, os objetivos e as metas traçadas no Plano Plurianual,
priorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Previstos no Orçamento anual.

Está organizado em dois capítulos, sendo que o primeiro aborda a gestão sob o ponto de vista
da demonstração e avaliação das metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e
compatibilizadas com a Lei Orçamentária Anual. O segundo capítulo aborda uma descrição
pormenorizada das informações físico-financeiras dos programas e ações previstos no processo de
planejamento incluindo os realizados com recursos MDE, FUNDEB e ASPS.

1 INFORMAÇÕES SOBRE AS METAS FISCAIS

As informações sobre as metas fiscais previstas no processo de Planejamento e efetivamente
realizadas aqui dispostas foram extraídas do relatório elaborado pela Coordenadoria de Controle
Interno dentro de suas atividades de verificação da gestão fiscal.

1.1 RECEITAS

A arrecadação da receita total ficou praticamente igual a previsão para o ano com um percentual
de ínfimos 0,10% a mais o que represente em torno de R$ 200 mil, sendo que no encerramento do ano
anterior a arrecadação havia ficado superior a projeção em 3,27%, logo evidenciando-se um resultado
piro na arrecadação em 2016 se comparado a 2015.

Descrição

Metas Fixadas LDO*

Situação em
30/12/2016

Variação

Percentual
Percentual
Arrecadado 2016 arrecadado 2015

Receita Arrecadada

210.300.000,00

210.502.630,20

202.630,20

100,10%

103,27%

Receita Prefeitura

170.735.495,00

165.432.233,01

-5.303.261,99

96,89%

102,87%

45.070.397,19

5.505.892,19

113,92%

105,23%

Receita FPSM
Receita FPSM mais rendimentos
contabilizados como reversão de provisão

39.564.505,00

45.628.973,54

6.064.468,54

115,33%

Receita FPSM sem rendimentos financeiros

22.704.355,00

21.556.363,03

-1.147.991,97

94,94%

Quadro 01 – Resumo Arrecadação
Fonte: Balancete Orçamentário da Receita

1.1.1 RECEITAS PREFEITURA

A arrecadação da Prefeitura atingiu 96,89% do valor previsto, o que significou uma
arrecadação a menor de R$ 5,3 milhões, apresentando assim um resultado pior do que aquele do
mesmo período do ano anterior quando houve uma superação em 2,87% na arrecadação em relação ao
projetado para 2015. Destaca-se que este resultado foi inferior as reprojeções realizadas durante o
exercício, principalmente, em função do fato que contava-se com a arrecadação de parte da receita de
IPTU e taxa de coleta de lixo fato gerador ano seguinte, o que já vinha ocorrendo em anos anteriores.
Contudo, a não aprovação pelo Poder Legislativo do Projeto de Lei Complementar 017, de 13 de
janeiro de 2017 que fixava o pagamento do IPTU e taxa de coleta de lixo em cota única com desconto
até 02 de janeiro de 2017 atingiu diretamente a arrecadação da receita.

O quadro a seguir evidencia a composição da arrecadação e o comportamento das receitas
arrecadadas ante a projeção realizada quando da elaboração da proposta orçamentária.

RECEITAS PREFEITURA
Receita Corrente
Receita Tributária
Impostos
IPTU
IRRF
ITBI
ISS
Taxas
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
Taxa de Licença Ambiental
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA
Taxa Licença Func. de Estabelec. Com. Ind. e Prest. Serviços
Taxa de Apreensão e Depósito
Taxa de Licença para Execução de Obras
Taxas de Serviços Cadastrais
Taxa de Limpeza Pública
Taxa de Emissões de Certidões
Contribuição de Melhoria
Receita de Contribuições (iluminação pública)
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Transferências da União

Projeção 2016
156.702.744,51
27.069.255,00
22.739.170,00
9.709.000,00
3.510.170,00
2.120.000,00
7.400.000,00
3.530.085,00
339.500,00
129.336,00
32.334,00
577.700,00
215,00
185.000,00
65.000,00
2.141.000,00
60.000,00
800.000,00
2.650.000,00
2.609.485,00
496.800,00
120.776.743,00
48.251.374,00

Arrecadado
Acumulado
152.964.533,06
22.018.531,32
19.409.248,04
5.997.675,76
4.364.698,42
2.260.108,70
6.786.765,16
2.585.825,92
313.887,42
87.768,73
64.893,26
571.523,99
186,00
167.421,25
54.052,23
1.252.845,45
73.247,59
23.457,36
2.467.919,74
2.468.569,86
244.394,20
121.316.471,47
50.425.307,02

Fundo de Participação dos Municípios (FPM) - Cota Mensal

22.352.000,00

23.240.378,82

Fundo de Participação dos Municípios (FPM) - 1% Dezembro
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) - 1% Julho
Imposto Territorial Rural (ITR)
Transferência Comp.Fin. Exploração Recursos Naturais
Transferências recursos SUS - fundo a fundo
Transferências recursos FNAS
Transferência de recursos FNDE
Transferência financeira Lei Kandir
Auxílio financeiro esforço exportador
Transferências do Estado
Cota parte ICMS
Cota parte IPVA
Cota parte IPI - Exportação
Cota parte CIDE
Transferências programas de saúde - fundo a fundo
Cota parte multas de trânsito
Recurso Programa de Integração Tributária - PIT
Orientação Apoio Sócio-Familiar
Transferências dos Municípios
Transferências Multigovernamentais (Fundeb)
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Pessoas
Transferências de Convênios
Outras receitas correntes
Multas e juros de mora
Indenizações e restituições
Receita de dívida ativa
Receitas diversas
Receita Capital
Operações de crédito
Alienação de bens
Amortização de empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital

1.218.000,00
915.000,00
36.000,00
331.700,00
19.594.689,00
769.798,00
2.624.447,00
208.960,00
200.780,00
48.730.300,00
33.157.600,00
5.736.000,00
558.400,00
8.900,00
9.109.400,00
160.000,00
0,00
0,00
719.391,00
19.975.000,00
144.194,00
5.000,00
2.951.484,00
3.100.461,51
542.519,00
246.521,00
2.305.230,00
6.191,51
14.032.750,49
8.895.452,43
3.200.900,00
73.698,00
1.862.700,06
0,00

1.283.806,90
860.069,14
45.862,30
253.063,19
20.432.418,53
747.793,40
2.854.024,31
208.733,04
499.157,39
46.534.685,59
32.124.073,47
5.363.498,97
402.232,19
90.527,01
8.439.194,68
81.355,56
10.000,00
23.803,71
803.835,20
20.893.764,48
158.341,88
2.240,00
2.498.297,30
4.448.646,47
712.764,22
1.234.143,18
2.485.014,01
16.725,06
12.467.699,95
4.842.428,79
1.454.734,52
24.516,08
6.060.825,83
85.194,73

170.735.495,00
39.200.599,51
35.926.001,51

165.432.233,01
33.212.506,92
31.733.256,32

TOTAL RECEITA PREFEITURA
TOTAL RECEITA PRÓPRIA
TOTAL RECEITA PRÓPRIA CORRENTE

Quadro 02 – Resumo Arrecadação Prefeitura
Fonte: Balancete Orçamentário Receita

Arrecadado %
Previsto
arrecadado % s/ total
-3.738.211,45 97,61%
92,46%
-5.050.723,68 81,34%
13,31%
-3.329.921,96 85,36%
11,73%
-3.711.324,24 61,77%
3,63%
854.528,42 124,34%
2,64%
140.108,70 106,61%
1,37%
-613.234,84 91,71%
4,10%
-944.259,08 73,25%
1,56%
-25.612,58 92,46%
0,19%
-41.567,27 67,86%
0,05%
32.559,26 200,70%
0,04%
-6.176,01 98,93%
0,35%
-29,00 86,51%
0,00%
-17.578,75 90,50%
0,10%
-10.947,77 83,16%
0,03%
-888.154,55 58,52%
0,76%
13.247,59 122,08%
0,04%
-776.542,64
2,93%
0,01%
-182.080,26 93,13%
1,49%
-140.915,14 94,60%
1,49%
-252.405,80 49,19%
0,15%
539.728,47 100,45%
73,33%
2.173.933,02 104,51%
30,48%
888.378,82

103,97%

14,05%

65.806,90 105,40%
-54.930,86 94,00%
9.862,30 127,40%
-78.636,81 76,29%
837.729,53 104,28%
-22.004,60 97,14%
229.577,31 108,75%
-226,96 99,89%
298.377,39 248,61%
-2.195.614,41 95,49%
-1.033.526,53 96,88%
-372.501,03 93,51%
-156.167,81 72,03%
81.627,01 1017,16%
-670.205,32 92,64%
-78.644,44 50,85%
10.000,00
___
23.803,71
___
84.444,20 111,74%
918.764,48 104,60%
14.147,88 109,81%
-2.760,00 44,80%
-453.186,70 84,65%
1.348.184,96 143,48%
170.245,22 131,38%
987.622,18 500,62%
179.784,01 107,80%
10.533,55 270,13%
-1.565.050,54 88,85%
-4.053.023,64 54,44%
-1.746.165,48 45,45%
-49.181,92 33,27%
4.198.125,77 325,38%
85.194,73
____

0,78%
0,52%
0,03%
0,15%
12,35%
0,45%
1,73%
0,13%
0,30%
28,13%
19,42%
3,24%
0,24%
0,05%
5,10%
0,05%
0,01%
0,01%
0,49%
12,63%
0,10%
0,00%
1,51%
2,69%
0,43%
0,75%
1,50%
0,01%
7,54%
2,93%
0,88%
0,01%
3,66%
0,05%

-5.303.261,99
-5.988.092,59
-4.192.745,19

100,00%
20,08%
19,18%

96,89%
84,72%
88,33%

É evidente o reflexo da crise econômica e financeira pela qual o país vem passando que iniciou
em 2015 e consolidou-se no ano de 2016 atingindo diretamente a arrecadação de várias receitas,
sobretudo aquelas originárias do faturamento das empresas e da abertura de novas empresas, como o
ISS, o ICMS, IPI exportação e algumas taxas. A redução do poder aquisitivo da população e dos
governos também refletiu-se em uma arrecadação a menor de receitas como o IPVA, na maior
inadimplência da contribuição de melhoria associada, no caso de Venâncio Aires, também a outros
fatores de ordem legal, bem como no repasse a menor pelos outros entes de receitas vinculadas a
fundos específicos da saúde e da assistência social e provenientes de convênios firmados.

As receitas correntes (destinadas prioritariamente à manutenção) arrecadaram 97,61% do valor
previsto evidenciando-se uma arrecadação a menor em relação à projeção orçamentária de R$ 3,7
milhões, reflexo da não arrecadação, principalmente, dos valores projetados para o IPTU e taxa de
coleta de lixo,contribuição de melhoria, receita de serviços de construção de passeios públicos, receita
patrimonial, da cota-parte ICMS, IPVA e IPI exportação e, ainda de convênio destinados a cultura.
Importante, por outro lado, mencionar que os trabalhos realizados pela Secretaria da Fazenda no que
refere-se a políticas de cobrança e fiscalização tais como otimização do processo de licenciamento das
empresas, notificações a contribuintes, envio de dívidas para protestos, campanha de incentivo ao bom
pagador evitaram uma frustração ainda maior nas receitas próprias, bem como contribuíram para a
superação da receita de dívida ativa e respectivos juros e multas.

Da mesma forma, as receitas de capital também não alcançaram a previsão chegando a uma
arrecadação de 88,85% dos valores projetados representando uma arrecadação a menor de R$ 1,5
milhões, o que deve-se a não arrecadação da receita de financiamentos e alienações previstas, cabendo
mencionar o esforço da administração na alienação de bens imóveis com a abertura de editais.
Importante destacar o ótimo desempenho das receitas de transferências de convênio que superaram
significativamente as projeções e viabilizam a realização de investimentos no Município que, somente
com recursos próprios, não teriam condições de serem realizados.

Em uma análise do comportamento da arrecadação própria nota-se uma arrecadação de 84,72%
do previsto e, quando analisada somente a receita própria corrente este percentual, apesar de crescer
um pouco por não sofrer a influência da receita de alienações, chega a 88,33%. Verifica-se uma
arrecadação a menor na receita própria geral de R$ 5,9 milhões e na receita própria corrente de R$ 4,1
milhões. Logo, foi a principal responsável pelo não atingimento da arrecadação projetada por motivos
já expostos nesta explanação, com destaque a não aprovação do calendário de pagamento do IPTU e
taxa de coleta de lixo, bem como não efetivação dos valores projetados para alienação de bens.

No que tange à composição da receita nota-se que 94,46% é proveniente de receita corrente
enquanto que 7,54% origina-se de receita de capital. Somente a receita tributária e de transferências
correntes (destacando-se as da União e Estado) correspondem a 86,64% do total arrecadado pelo
Município. Por sua vez, a receita própria total do município corresponde a 20,08% da arrecadação no
ano de 2016, percentual inferior ao do encerramento de 2015 quando chegou a 23,55%. Na própria
composição é possível verificar a redução da participação da receita própria em função da não
arrecadação dos valores previstos.

Receita tributária

0,88%

2,93%

0,01% 0,06%

2,69%

1,49%

Receita de contribuições (iluminação
pública)

1,49%

Receita patrimonial

3,66%
13,31%

0,15%
Receita serviços
Transferências correntes

Outras receitas correntes
Operações de crédito
Alienação de bens
Amortização de empréstimos
73,33%

Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

Gráfico 01 – Composição da Receita Prefeitura
Fonte: Balancete Orçamentário da Receita
Partindo para uma análise da receita, considerando as fontes de recursos nota-se que 33,99% é
proveniente de recurso próprio, 19,75% do MDE e FUNDEB, 31,38% do ASPS e Fundo Municipal da
Saúde e o restante corresponde a outros recursos vinculados.
FONTES DE RECURSO
Próprio
MDE
FUNDEB
ASPS
Recurso Fundo Municipal de Saúde
Recurso Fundo Municipal Assistência Social
Recursos Fundo Nacional Desenvolvimento Educação - FNDE
Demais receitas vinculadas
TOTAL

PREVISÃO
ARRECADAÇÃO
58.797.542,51
56.233.193,48
12.667.366,90
11.674.473,78
20.075.000,00
20.990.359,30
24.082.628,10
23.047.117,91
28.704.089,00
28.871.613,21
769.798,00
747.793,40
2.624.447,00
2.854.024,31
23.014.623,49
21.013.657,62
170.735.495,00 165.432.233,01

Quadro 03 – Resumo Arrecadação Prefeitura
Fonte: Balancete Orçamentário Receita por Fonte de Recurso

VARIAÇÃO
ARRECADAÇÃO % arrecadado % s/ total
-2.564.349,03
95,64%
33,99%
-992.893,12
92,16%
7,06%
915.359,30
104,56%
12,69%
-1.035.510,19
95,70%
13,93%
167.524,21
100,58%
17,45%
-22.004,60
97,14%
0,45%
229.577,31
108,75%
1,73%
-2.000.965,87
91,31%
12,70%
-5.303.261,99
96,89%
100,00%

Em uma análise comparativa dos valores previstos e executados por fonte de recurso necessário
se faz observar uma arrecadação a menor em recursos próprios, MDE e ASPS de R$ 4,6 milhões.
Considerando serem estas as fontes de recursos com maiores necessidades de gasto, a arrecadação da
receita já sinaliza para um encerramento de exercício deficitário. A situação é reforçada quando
compara-se a arrecadação destes recursos em 2015 e 2016 verificando-se uma queda de R$ 3,7
milhões, bem como quando acrescenta-se o fato de o Município ter ampliado a sua aplicação de
receitas em manutenção e desenvolvimento do ensino dos 27% projetados para 28,95%, um acréscimo
de aproximadamente 2 pontos percentuais visando realizar ações de implementação de vagas na
educação infantil para cumprimento do Plano Nacional de Educação.

Conclui-se que a meta de arrecadação não foi atingida tendo como principal causa a não
aprovação pelo Poder Legislativo do calendário do IPTU e taxa de coleta de lixo competência 2017
com vencimento em cota única com desconto em 02 de janeiro de 2017, o que poderia render aos
cofres públicos um ingresso de em torno de R$ 5 milhões se repetida a arrecadação antecipada
ocorrida em 2015. Além deste fato, importante considerar que a crise econômica e financeira pela
qual o país vem passando desde 2015 também afetou a arrecadação em outras receitas próprias, da
União e do Estado, contudo o impacto foi menor em função do recebimento dos recursos da
repatriação que não estavam orçados.

1.1.2 RECEITAS FPSM (FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO)

RECEITAS FPSM
Receita Corrente
Receita Contribuições - servidor
Receita Patrimonial
Outras receitas correntes
Receita Corrente Intra-orçamentária
Contribuição patronal
Contribuição amortização déficit
Contribuição parcelamento débitos
Multas e juros de mora
TOTAL RECEITA FPSM

Projeção 2016
22.987.365,00
5.536.365,00
16.860.150,00
590.850,00
16.577.140,00
6.937.440,00
8.959.000,00
680.700,00
0,00
39.564.505,00

Arrecadado
Acumulado
30.293.351,19
5.839.306,39
23.514.034,16
940.010,64
14.777.046,00
6.142.012,21
7.918.864,67
709.983,32
6.185,80
45.070.397,19

Arrecadado Previsto
% arrecadado % s/ total
7.305.986,19
131,78%
67,21%
302.941,39
105,47%
12,96%
6.653.884,16
139,47%
52,17%
349.160,64
159,09%
2,09%
-1.800.094,00
89,14%
32,79%
-795.427,79
88,53%
13,63%
-1.040.135,33
88,39%
17,57%
29.283,32
104,30%
1,58%
6.185,80
___
0,01%
5.505.892,19
113,92%
100,00%

Quadro 04 – Resumo Arrecadação FPSM
Fonte: Balancete Orçamentário Receita
A arrecadação do Fundo de Previdência superou a previsão inicial em 13,92% repetindo o
comportamento de arrecadação a maior já ocorrido em 2015 que superou as previsões em 5,23%. A
arrecadação a maior teve origem praticamente em todas as receitas com exceção das provenientes da
contribuição patrimonial e de amortização do déficit pela Prefeitura em função, basicamente, da
competência dezembro e décimo terceiro salário não ter sido depositada no ano, situação em que tais
receitas também teriam sua arrecadação superando os valores projetados em aproximadamente R$ 1
milhão de reais e levariam a arrecadação a maior de 13,92% para em torno de 16%.

A composição das receitas do Fundo pode ser melhor visualizada nos gráficos a seguir.

1,58%

0,01%

Receita Contribuições servidor

12,96%
17,57%

Receita Patrimonial
Outras receitas correntes
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13,63%

Contribuição amortização
déficit
52,17%

2,09%

Contribuição parcelamento
débitos
Multas e juros de mora

Gráfico 02 – Composição da Receita do Fundo de Previdência
Fonte: Balancete da Receita

2,09%
12,96%
Contrituições servidor

Contribuições Prefeitura
Rentabilidade das aplicações
Compensação previdenciária
52,17%

32,78%

Gráfico 03 – Composição da Receita do Fundo de Previdência por origem
Fonte: Balancete da Receita
Ao comparar a composição da receita do Fundo de Previdência de 2015 com a de 2016 nota-se
o aumento da participação da receita de rendimentos de aplicação financeira de 39,88% para 52,17%,
resultado do aumento montante das aplicações financeira que impulsiona a rentabilidade, bem como de
2016 ter sido um ano de boa rentabilidade e superação da meta atuarial.

Neste sentido, importante se faz realizar uma análise a parte das rentabilidades de aplicação
financeira, as quais devem ser consideradas em um período de longo prazo, haja vista o perfil dos
investimentos dos ativos. O quadro a seguir evidencia que a carteira de ativos do Fundo de Previdência
fechou o ano de 2016 com uma rentabilidade de 18,23% e, diferentemente do ano de 2015, conseguiu
atingir a meta atuarial (INPC+6%) a qual fechou em 12,97%, o que deve-se ao fato de um maior
controle inflacionário no ano de 2016 aliado ao início do ciclo de redução de juros, bem como da
otimização das aplicações que foram realizadas em momentos apropriados de abertura da curva de
juros.

Em conclusão, as receitas do Fundo superaram a meta de arrecadação, sobretudo em função
do bom desempenho das aplicações financeiras cuja rentabilidade superou a meta atuarial do IPCA
+ 6%.

1.2 DESPESAS

O quadro a seguir evidencia as despesas previstas, as alterações por créditos adicionais, o total de
créditos e a despesa empenhada da Prefeitura, Câmara e Fundo de Previdência Social.

Descrição
Despesa Prefeitura *

Metas Fixadas

Créditos
Adicionais

Total de Créditos

Despesa
Empenhada

% Executado

165.446.495,00

36.298.684,05

201.745.179,05

171.780.554,77

85,15%

5.089.000,00

-620.000,00

4.469.000,00

4.202.584,70

82,58%

200.000,00

-200.000,00

0,00

Despesa FPSM

14.171.069,00

109.044,00

14.280.113,00

14.124.104,11

99,67%

Reserva contingência - FPSM

25.393.436,00

190.107.243,58

77,31%

Despesa Câmara
Reserva de Contigência - geral

25.393.436,00

210.300.000,00 35.587.728,05
245.887.728,05
* restou sem empenho por falta de dotação e limite para suplementação o valor de R$ 287.379,45

Quadro 05 – Resumo Despesas
Fonte: Balancete da Despesa

Os poderes executivo e legislativo empenharam respectivamente 85,15% e 82,58% do valor
orçado atualizado (considerando os créditos adicionais abertos durante o exercício).

1.2.1 DESPESAS PREFEITURA E PODER LEGISLATIVO

O quadro a seguir evidencia o orçamento inicial e o orçamento atualizado de cada Secretaria,
bem como a sua variação, podendo-se evidenciar que a maior parte das Secretarias aumentou o
orçamento inicial em função do superávit financeiro do ano anterior, de recursos de excesso de
arrecadação proveniente de fontes de recursos específicas, bem como de recursos de operação de
crédito contratadas.

EMPENHADO

DESCRIÇÃO
Câmara Municipal de Vereadores
Gabinete do Prefeito
Secretaria de Administração
Secretaria da Fazenda
Secretaria de Educação
Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Gestão
Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos
Secretaria de Saúde
Secretaria de Agricultura
Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Social
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico
Secretaria de Cultura, Esportes e
Turismo
Secretaria do Meio Ambiente
Secretaria Geral de Governo
Encargos Especiais
Reserva de Contingência
TOTAL PODER EXECUTIVO E
LEGISLATIVO

Orçamento
Inicial
5.089.000,00
3.062.782,00
5.202.652,00
3.246.232,51
39.348.625,90

% Orç.
Inicial
2,98%
1,79%
3,05%
1,90%
23,05%

1.716.241,00

1,01%

1.840.268,23

0,89%

7,23%

1.838.474,97

21.235.531,43
54.565.499,16
6.976.716,00

12,44%
31,96%
4,09%

43.906.291,58
56.341.079,64
6.548.649,74

21,29%
27,32%
3,18%

106,76%
3,25%
-6,14%

3.632.023,00

2,13%

4.035.175,16

1,96%

462.911,00

0,27%

695.824,44

2.237.528,00
3.380.758,00
183.923,00
20.195.072,00
200.000,00

1,31%
1,98%
0,11%
11,83%
0,12%

4.804.433,69
5.690.148,20
220.708,64
22.244.569,72
0,00

170.735.495,00

Orçamento
% Orç.
Atual
Atual
4.469.000,00
2,17%
3.712.880,68
1,80%
6.614.036,85
3,21%
3.157.985,56
1,53%
41.933.126,92 20,33%

Variação
Orçamento
Inicial
-12,18%
21,23%
27,13%
-2,72%
6,57%

LIQUIDADO

% Part.
2,39%
2,02%
3,74%
1,79%
23,00%

Total
4.193.746,34
3.543.378,04
6.571.603,67
3.144.021,45
40.483.064,49

% Liq.
93,84%
95,43%
99,36%
99,56%
96,54%

% Part.
2,39%
2,02%
3,74%
1,79%
23,07%

99,90%

1,04%

1.838.474,97

99,90%

1,05%

22.950.416,13
53.410.688,56
5.707.318,91

52,27%
94,80%
87,15%

13,04%
30,35%
3,24%

22.580.209,44
53.368.391,05
5.706.908,91

51,43%
94,72%
87,15%

12,87%
30,41%
3,25%

11,10%

3.678.310,29

91,16%

2,09%

3.668.845,85

90,92%

2,09%

0,34%

50,31%

691.740,43

99,41%

0,39%

691.740,43

99,41%

0,39%

2,33%
2,76%
0,11%
10,79%
0,00%

114,72%
68,31%
20,00%
10,15%
-100,00%

3.018.459,89 62,83%
5.588.006,87 98,20%
220.708,54 100,00%
20.913.518,38 94,02%
0,00
___

1,72%
3,18%
0,13%
11,88%
0,00%

2.999.008,19
5.586.433,93
220.708,54
20.909.572,07
0,00

62,42%
98,18%
100,00%
94,00%
___

1,71%
3,18%
0,13%
11,91%
0,00%

100,00% 206.214.179,05 100,00%

20,78%

100,00% 175.506.107,37

85,11%

100,00%

Total
% emp.
4.202.584,70 94,04%
3.548.006,99 95,56%
6.586.432,73 99,58%
3.144.021,45 99,56%
40.484.450,63 96,55%

175.983.139,47

85,3%

* restou sem empenho por falta de dotação e limite para suplementação o valor de R$ 287.379,45
Quadro 06 – Resumo Despesas por Órgão de Governo
Fonte: Balancete da Despesa

Conforme quadro apresentado pode-se verificar os valores liquidados em cada Secretaria
destacando-se que somente as Secretarias de Saúde, Educação e Infraestrutura e Serviços Públicos são
responsáveis por 66,35% dos gastos liquidados do Município, ou seja, suas despesas correspondem
respectivamente a 30,41%, 23,07% e 12,87% dos gastos totais liquidados no exercício de 2016. Por
outro lado, a Secretaria Geral de Governo e de Desenvolvimento Econômico são as que possuem os
menores percentuais de gastos representando apenas respectivamente 0,13% e 0,39% do total
liquidado no período.

1,79%

2,02%

2,39%

3,74%

Secretaria de Administração

3,18%

1,71%

Gabinete do Prefeito

Secretaria da Fazenda

2,09%

0,39%

0,13%

11,91%

Câmara Municipal de Vereadores

23,07%

3,25%

Secretaria de Educação
Secretaria de
Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos
Secretaria de Saúde
Secretaria de Agricultura
Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Social

1,05%
12,87%

30,41%

Secretaria de Desenvolvimento
Econômico
Secretaria de Cultura, Esportes e
Turismo
Secretaria do Meio Ambiente
Secretaria Geral de Governo
Encargos Especiais

Gráfico 04 – Composição da Despesa por Órgão de Governo
Fonte: Balancete da Despesa
Em termos de natureza dos gastos, conforme quadro a seguir, considerando a despesa liquidada
evidencia-se que 91,28% refere-se a gastos com manutenção e 8,72% refere-se a investimentos. Dentro
dos gastos com manutenção, 40,41% refere-se a gastos com pessoal ativo, 1,52% ao custeio do plano
de saúde dos servidores, 37,43% aos demais gastos com manutenção e 11,92% refere-se a encargos
especiais relacionados ao déficit atuarial do fundo de previdência, aos juros e amortização da dívida
pública, ao custeio do PASEP e as sentenças judiciais pagas no ano. Dentro das despesas de
investimentos 7,75% refere-se à aplicação em obras e instalações, 0,96% refere-se à aquisição de
equipamento e material permanente e 0,01% refere-se à concessão de auxílios financeiros a entidades.

TOTAL SECRETARIAS ORÇAMENTO
INICIAL
DESPESAS POR ELEMENTO

170.535.495,00

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Plano de saúde
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material permanente
Obras e instalações
Auxílios
Concessão de empréstimos e
financiamentos
Aquisição de imóveis
ENCARGOS ESPECIAIS
Despesas Servidores Cedidos e em
Mandato Classista
Despesas com outros Entes da Federação
Obrigações com Fundo de Previdência
Dívida de Longo Prazo
Indenizações e restituições
Obrigações Tributárias e Encargos
Multas, Juros e Outras Infrações
Sentenças Judiciais
TOTAL GERAL ORÇAMENTO ATUAL
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO

12,00
############ 152.964.533,06
Média
Composição Composição
Composição

%

Acumulado
Orçamento
Atualizado
143.040.668,52
72.042.138,21
2.661.545,89
68.336.984,42
40.920.540,81

Empenhado
139.391.781,10
70.929.843,85
2.660.616,40
65.801.320,85
15.669.439,99

2.909.943,37
37.574.217,44
17.825,00

1.702.379,13
13.956.735,86
10.325,00

1.679.341,13
13.608.587,24
10.325,00

58,50%
37,14%
57,92%

141.864,93
1.163.061,32
860,42

0,96%
7,75%
0,01%

1,02%
8,23%
0,01%

1,10%
8,90%
0,01%

192.555,00
226.000,00
22.252.969,72

0,00
0,00
20.921.918,38

0,00
0,00
20.917.972,07

0,00%
0,00%
94,02%

0,00
0,00
1.743.493,20

0,00%
0,00%
11,92%

0,00%
0,00%
12,64%

0,00%
0,00%
13,68%

383.330,33

383.330,33

383.330,33

100,00%

31.944,19

0,22%

0,23%

0,25%

Liquidado
empenhado
139.289.881,93
97,45%
70.929.843,85
98,46%
2.660.616,40
99,97%
65.699.421,68
96,29%
15.298.253,37
38,29%

empenhado
11.615.981,76
5.910.820,32
221.718,03
5.483.443,40
1.305.786,67

Gasto
Em relação à
Em relação à
liquidado
receita total receita corrente
79,36%
84,20%
91,06%
40,41%
42,88%
46,37%
1,52%
1,61%
1,74%
37,43%
39,71%
42,95%
8,72%
9,25%
10,00%

157.015,70

157.015,70

157.015,70

100,00%

13.084,64

0,09%

0,09%

0,10%

10.159.286,61
5.853.124,93
965.344,40
1.814.896,22
21.159,72
2.898.811,81
206.214.179,05
35.678.684,05

10.159.286,61
4.875.411,01
612.535,40
1.814.896,22
21.155,72
2.898.287,39
175.983.139,47

10.159.286,61
4.875.411,01
608.589,09
1.814.896,22
21.155,72
2.898.287,39
175.506.107,37

100,00%
83,30%
63,45%
100,00%
99,98%
99,98%

846.607,22
406.284,25
51.044,62
151.241,35
1.762,98
241.523,95
14.665.261,62

5,79%
2,78%
0,35%
1,03%
0,01%
1,65%
100,00%

6,14%
2,95%
0,37%
1,10%
0,01%
1,75%

6,64%
3,19%
0,40%
1,19%
0,01%
1,89%

85,34%

Quadro 07 – Resumo Despesas por Natureza
Fonte: Anexo II do Orçamento

O gráfico a seguir evidencia o percentual de investimentos em relação ao total das despesas
liquidadas no período 2009 a 2016, considerando-se investimentos a realização de obras, aquisição de
imóveis e equipação. Nota-se um maior percentual de investimentos nos anos de 2012 e 2015 e um

16,00%

6,00%

4,78%

8,00%

5,70%

10,00%

5,87%

8,61%

12,00%

9,63%

10,77%

14,00%

8,71%

15,04%

investimento médio no período de 8,64%.

% investimentos despesa
liquidada

4,00%
2,00%
0,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gráfico 05 – Percentual investido da despesa liquidada
Fonte: Relatórios Orçamentários - Anexo 2 do orçamento
Na sequência pode-se observar o comportamento dos gastos em cada Secretaria de Governo até
o encerramento do 3º quadrimestre.

CÂMARA DE VEREADORES ORÇAMENTO
INICIAL
DESPESAS POR ELEMENTO

5.089.000,00
Acumulado

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Plano de saúde
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material permanente
Aquisição de imóveis
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO

Orçamento
Atualizado
4.241.400,00
3.639.980,00
76.700,00
524.720,00
227.600,00
27.600,00
200.000,00
4.469.000,00
-620.000,00

GABINETE DO PREFEITO ORÇAMENTO
INICIAL

3.062.782,00

DESPESAS POR ELEMENTO

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material permanente
Obras e instalações
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO

ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO INICIAL

FAZENDA ORÇAMENTO INICIAL

Equipamentos e Material permanente
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO

Empenhado
3.504.677,59
2.343.220,06
1.161.457,53
43.329,40
43.329,40
0,00
3.548.006,99

%

Liquidado
empenhado
3.503.726,64
98,24%
2.343.220,06
99,97%
1.160.506,58
94,92%
39.651,40
29,78%
39.651,40
46,01%
0,00
0,00%
3.543.378,04
95,56%

12,00
Média
Composição
Gasto
empenhado
liquidado
347.921,20
99,34%
298.914,71
85,53%
6.314,21
1,81%
42.692,28
12,01%
2.294,19
0,66%
2.294,19
0,66%
0,00
0,00%
350.215,39
100,00%

Média
empenhado
292.056,47
195.268,34
96.788,13
3.610,78
3.610,78
0,00
295.667,25

Composição
Gasto
liquidado
98,88%
66,13%
32,75%
1,12%
1,12%
0,00%
100,00%

5.202.652,00
Acumulado
Orçamento
Atualizado
6.579.428,66
2.914.473,43
1.574.537,01
2.090.418,22
34.608,19
29.608,19
5.000,00
6.614.036,85
1.411.384,85

Empenhado
6.561.898,65
2.914.117,48
1.574.537,01
2.073.244,16
24.534,08
24.534,08
0,00
6.586.432,73

%

Liquidado
empenhado
6.547.069,59
99,73%
2.914.117,48
99,99%
1.574.537,01
100,00%
2.058.415,10
99,18%
24.534,08
70,89%
24.534,08
82,86%
0,00
0,00%
6.571.603,67
99,58%

Média
empenhado
546.824,89
242.843,12
131.211,42
172.770,35
2.044,51
2.044,51
0,00
548.869,39

Composição
Gasto
liquidado
99,63%
44,34%
23,96%
31,32%
0,37%
0,37%
0,00%
100,00%

3.246.232,51

DESPESAS POR ELEMENTO

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS

Liquidado
empenhado
4.166.216,05
98,44%
3.586.976,49
98,54%
75.770,51
98,79%
503.469,05
97,63%
27.530,29
12,10%
27.530,29
99,75%
0,00
0,00%
4.193.746,34
94,04%

Acumulado
Orçamento
Atualizado
3.567.403,68
2.343.841,29
1.223.562,39
145.477,00
94.177,00
51.300,00
3.712.880,68
650.098,68

DESPESAS POR ELEMENTO

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Plano de saúde
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material permanente
Obras e instalações
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO

Empenhado
4.175.054,41
3.586.976,49
75.770,51
512.307,41
27.530,29
27.530,29
0,00
4.202.584,70

%

Acumulado
Orçamento
Atualizado
3.147.052,66
2.598.779,30
548.273,36
10.932,90
10.932,90
3.157.985,56
-88.246,95

Empenhado
3.133.088,55
2.587.760,30
545.328,25
10.932,90
10.932,90
3.144.021,45

%

Liquidado
empenhado
3.133.088,55
99,56%
2.587.760,30
99,58%
545.328,25
99,46%
10.932,90
100,00%
10.932,90
3.144.021,45

100,00%
99,56%

Média
empenhado
261.090,71
215.646,69
45.444,02
911,08

Composição
Gasto
liquidado
99,65%
82,31%
17,34%
0,35%

911,08
262.001,79

0,35%
100,00%

EDUCAÇÃO ORÇAMENTO INICIAL

39.348.625,90

DESPESAS POR ELEMENTO

Acumulado

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Plano de saúde
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS

Orçamento
Atualizado
39.818.855,03
27.614.430,09
1.010.308,88
11.194.116,06
2.114.271,89

Equipamentos e Material permanente
Obras e instalações
Aquisição de imóveis
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO

112.991,23
1.975.280,66
26.000,00
41.933.126,92
2.584.501,02

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO ORÇAMENTO INICIAL

Equipamentos e Material permanente
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ORÇAMENTO INICIAL

Liquidado
empenhado
39.519.484,66
99,25%
27.607.149,69
99,97%
1.010.308,88
100,00%
10.902.026,09
97,40%
963.579,83
45,58%

32.453,20
931.126,63
0,00
40.484.450,63

32.453,20
931.126,63
0,00
40.483.064,49

Acumulado
Orçamento
Atualizado
1.839.943,43
1.590.791,30
249.152,13
324,80
324,80
1.840.268,23
124.027,23

28,72%
47,14%
0,00%
96,55%

empenhado
3.293.405,90
2.300.595,81
84.192,41
908.617,69
80.298,32

Composição
Gasto
liquidado
97,62%
68,19%
2,50%
26,93%
2,38%

2.704,43
77.593,89
0,00
3.373.704,22

0,08%
2,30%
0,00%
100,00%

Empenhado
1.838.150,17
1.590.790,79
247.359,38
324,80
324,80
1.838.474,97

%

empenhado
153.179,18
132.565,90
20.613,28
27,07

Composição
Gasto
liquidado
99,98%
86,53%
13,45%
0,02%

100,00%
99,90%

27,07
153.206,25

0,02%
100,00%

%

Média

Liquidado
empenhado
1.838.150,17
99,90%
1.590.790,79
100,00%
247.359,38
99,28%
324,80
100,00%
324,80
1.838.474,97

Média

21.235.531,43

DESPESAS POR ELEMENTO

Acumulado

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS

Orçamento
Atualizado
11.353.991,74
6.300.679,14
5.053.312,60
32.543.899,84

Equipamentos e Material permanente
Obras e instalações
DESPESAS ESPECIAIS
Indenizações e Restituições
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO

857.818,44
31.686.081,40
8.400,00
8.400,00
43.906.291,58
22.670.760,15

SAÚDE ORÇAMENTO INICIAL

54.565.499,16

DESPESAS POR ELEMENTO

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material permanente
Obras e instalações
Auxílios
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO

Empenhado
39.520.870,80
27.607.149,69
1.010.308,88
10.903.412,23
963.579,83

Média

1.716.241,00

DESPESAS POR ELEMENTO

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS

%

Empenhado
11.126.462,14
6.299.971,70
4.826.490,44
11.815.553,99

Liquidado
empenhado
11.104.403,96
98,00%
6.299.971,70
99,99%
4.804.432,26
95,51%
11.467.405,48
36,31%

759.109,19
11.056.444,80
8.400,00
8.400,00
22.950.416,13

759.109,19
10.708.296,29
8.400,00
8.400,00
22.580.209,44

Acumulado
Orçamento
Atualizado
54.395.793,69
17.080.006,75
37.315.786,94
1.945.285,95
918.578,43
1.016.382,52
10.325,00
56.341.079,64
1.775.580,48

Empenhado
52.483.717,92
16.194.362,28
36.289.355,64
926.970,64
647.079,81
269.565,83
10.325,00
53.410.688,56

88,49%
34,89%
100,00%
100,00%
52,27%

%

Liquidado
empenhado
52.443.020,52
96,48%
16.194.362,28
94,81%
36.248.658,24
97,25%
925.370,53
47,65%
645.479,81
70,44%
269.565,72
26,52%
10.325,00
100,00%
53.368.391,05
94,80%

empenhado
927.205,18
524.997,64
402.207,54
984.629,50

Composição
Gasto
liquidado
49,18%
27,90%
21,28%
50,79%

63.259,10
921.370,40
700,00
700,00
1.912.534,68

3,36%
47,42%
0,04%
0,04%
100,00%

Média
empenhado
4.373.643,16
1.349.530,19
3.024.112,97
77.247,55
53.923,32
22.463,82
860,42
4.450.890,71

Composição
Gasto
liquidado
98,27%
30,34%
67,92%
1,73%
1,21%
0,51%
0,02%
100,00%

AGRICULTURA ORÇAMENTO INICIAL

6.976.716,00

DESPESAS POR ELEMENTO

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS

%

Acumulado
Orçamento
Atualizado
5.639.390,95
3.599.796,96
2.039.593,99
909.258,79

Empenhado
5.616.267,98
3.591.203,22
2.025.064,76
91.050,93

Liquidado
empenhado
5.615.857,98
99,59%
3.591.203,22
99,76%
2.024.654,76
99,29%
91.050,93
10,01%

Média
empenhado
468.022,33
299.266,94
168.755,40
7.587,58

Composição
Gasto
liquidado
98,40%
62,93%
35,48%
1,60%

Equipamentos e Material permanente
Concessão de empréstimos e
financiamentos
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO

719.431,79

91.050,93

91.050,93

12,66%

7.587,58

1,60%

189.827,00
6.548.649,74
-428.066,26

0,00
5.707.318,91

0,00
5.706.908,91

0,00%
87,15%

0,00
475.609,91

0,00%
100,00%

HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL ORÇAMENTO INICIAL

3.632.023,00
%

Média

DESPESAS POR ELEMENTO

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material permanente
Auxílios
Obras e instalações
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Acumulado
Orçamento
Atualizado
4.016.206,51
2.142.582,59
1.873.623,92
18.968,65
10.412,00
7.500,00
1.056,65
4.035.175,16
403.152,16

CULTURA, ESPORTES E TURISMO
ORÇAMENTO INICIAL

Equipamentos e Material permanente
Obras e instalações
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO
INICIAL

%

Acumulado
Orçamento
Atualizado
579.098,30
401.961,04
177.137,26
116.726,14
113.998,14
2.728,00
695.824,44
232.913,44

empenhado
305.695,19
166.459,87
139.235,32
830,67
830,67
0,00
0,00
306.525,86

Empenhado
577.742,29
401.960,20
175.782,09
113.998,14
113.998,14

Liquidado
empenhado
577.742,29
99,77%
401.960,20
100,00%
175.782,09
99,23%
113.998,14
97,66%
113.998,14
100,00%

0,00
691.740,43

0,00
691.740,43

0,00%
99,41%

Média
empenhado
48.145,19
33.496,68
14.648,51
9.499,85
9.499,85

Composição
Gasto
liquidado
83,52%
58,11%
25,41%
16,48%
16,48%

0,00
57.645,04

0,00%
100,00%

2.237.528,00

DESPESAS POR ELEMENTO

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS

Liquidado
empenhado
3.658.877,85
91,34%
1.997.518,43
93,23%
1.661.359,42
89,18%
9.968,00
52,55%
9.968,00
95,74%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
3.668.845,85
91,16%

462.911,00

DESPESAS POR ELEMENTO

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS
Obras e Instalações
Concessão de empréstimos e
financiamentos
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO

Empenhado
3.668.342,29
1.997.518,43
1.670.823,86
9.968,00
9.968,00
0,00
0,00
3.678.310,29

Composição
Gasto
liquidado
99,73%
54,45%
45,28%
0,27%
0,27%
0,00%
0,00%
100,00%

Acumulado
Orçamento
Atualizado
1.966.247,03
661.918,90
1.304.328,13
2.838.186,66

Empenhado
1.389.653,02
661.917,41
727.735,61
1.628.806,87

113.068,59
2.725.118,07
4.804.433,69

43.206,41
1.585.600,46
3.018.459,89

2.566.905,69

%

Liquidado
empenhado
1.387.961,32
70,68%
661.917,41
100,00%
726.043,91
55,79%
1.611.046,87
57,39%
25.446,41
1.585.600,46
2.999.008,19

38,21%
58,18%
62,83%

Média
empenhado
115.804,42
55.159,78
60.644,63
135.733,91

Composição
Gasto
liquidado
46,28%
22,07%
24,21%
53,72%

3.600,53
132.133,37
251.538,32

0,85%
52,87%
100,00%

MEIO AMBIENTE ORÇAMENTO INICIAL

3.380.758,00

DESPESAS POR ELEMENTO

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS

Acumulado
Orçamento
Atualizado
5.675.148,20
933.615,10
4.741.533,10
15.000,00

Empenhado
5.575.146,75
933.613,58
4.641.533,17
12.860,12

%

Liquidado
empenhado
5.573.573,81
98,24%
933.613,58
100,00%
4.639.960,23
97,89%
12.860,12
85,73%

Média
empenhado
464.595,56
77.801,13
386.794,43
1.071,68

Equipamentos e Material permanente
15.000,00
12.860,12
12.860,12
85,73%
1.071,68
TOTAL DESPESA
5.690.148,20
5.588.006,87
5.586.433,93
98,20%
465.667,24
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO
2.309.390,20
** não empenhado R$ 287.379,45 por falta de dotação orçamentária e limite suplementação - valor inscrito no passivo

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

0,23%
100,00%

183.923,00

DESPESAS POR ELEMENTO

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas de manutenção
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO
INICIAL

Composição
Gasto
liquidado
99,77%
16,71%
83,06%
0,23%

Acumulado
Orçamento
Atualizado
220.708,64
219.282,32
1.426,32
220.708,64
36.785,64

Empenhado
220.708,54
219.282,22
1.426,32
220.708,54

%

Liquidado
empenhado
220.708,54
100,00%
219.282,22
100,00%
1.426,32
100,00%
220.708,54
100,00%

Média
empenhado
18.392,38
18.273,52
118,86
18.392,38

Composição
Gasto
liquidado
100,00%
99,35%
0,65%
100,00%

ENCARGOS ESPECIAIS ORÇAMENTO
INICIAL

20.195.072,00

DESPESAS POR ELEMENTO

Acumulado
Orçamento
Atualizado

DESPESAS SERVIDORES CEDIDOS E EM
MANDATO CLASSISTA
Vencimentos e vantagens fixas
Obrigações Patronais
DESPESAS COM OUTROS ENTES DA
FEDERAÇÃO
Pessoal e Encargos Sociais
Outros Serv. de Terceiros (Estagiários)
OBRIGAÇÕES COM FUNDO DE
PREVIDÊNCIA
Contribuições patronais RPPS e
Amortização déficit atuarial - RPPS
Amortização dívida por parcelamento RPPS
DÍVIDA DE LONGO PRAZO
Juros sob dívida por contrato
Amortização dívida por contrato
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Indenizações e restituições à União corrente
Indenizações e restituições ao Estado corrente
Indenizações e restituições a União capital
Indenizações e restituições ao Estado capital
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS
Contribuição ao Pasep
MULTAS, JUROS E OUTRAS INFRAÇÕES
Multas de trânsito
SENTENÇAS JUDICIAIS
Sentenças judiciais - pessoal
Sentenças judiciais - indenizatórias
Sentenças judiciais - capital
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO

Empenhado

Liquidado

%

Média

empenhado

empenhado

Composição
Gasto
liquidado

383.330,33
335.513,47
47.816,86

383.330,33
335.513,47
47.816,86

383.330,33
335.513,47
47.816,86

100,00%
100,00%
100,00%

31.944,19
27.959,46
3.984,74

1,83%
1,60%
0,23%

157.015,70
112.599,20

157.015,70
112.599,20

157.015,70
112.599,20

100,00%
100,00%

13.084,64
9.383,27

0,75%
0,54%

44.416,50

44.416,50

44.416,50

100,00%

3.701,38

0,21%

10.159.286,61

10.159.286,61

10.159.286,61

100,00%

846.607,22

48,59%

9.449.303,29

9.449.303,29

9.449.303,29

100,00%

787.441,94

45,19%

709.983,32
5.853.124,93
2.431.260,54
3.421.864,39
956.944,40

709.983,32
4.875.411,01
2.431.260,02
2.444.150,99
604.135,40

709.983,32
4.875.411,01
2.431.260,02
2.444.150,99
600.189,09

100,00%
83,30%
100,00%
71,43%
63,13%

59.165,28
406.284,25
202.605,00
203.679,25
50.344,62

3,40%
23,32%
11,63%
11,69%
2,87%

29.863,96

29.863,96

29.863,96

100,00%

2.488,66

0,14%

6.020,79

6.020,79

6.020,79

100,00%

501,73

0,03%

821.445,15

488.977,15

485.030,84

59,53%

40.748,10

2,32%

99.614,50

79.273,50

79.273,50

79,58%

6.606,13

0,38%

1.814.896,22
1.814.896,22

1.814.896,22
1.814.896,22

1.814.896,22
1.814.896,22

100,00%
100,00%

151.241,35
151.241,35

8,68%
8,68%

21.159,72
21.159,72
2.898.811,81
1.734.112,80
777.600,87
387.098,14
22.244.569,72
2.049.497,72

21.155,72
21.155,72
2.898.287,39
1.734.112,80
777.076,45
387.098,14
20.913.518,38

21.155,72
21.155,72
2.898.287,39
1.734.112,80
777.076,45
387.098,14
20.909.572,07

99,98%
99,98%
99,98%
100,00%
99,93%
100,00%
94,02%

1.762,98
1.762,98
241.523,95
144.509,40
64.756,37
32.258,18
1.742.793,20

0,10%
0,10%
13,86%
8,29%
3,72%
1,85%
100,00%

Quadro 08 – Despesas por órgão de governo
Fonte: Anexo 2 da despesa
Uma vez apresentados os gastos de cada Secretaria, importante se faz retomar a análise do
segundo quadrimestre que alertou para a insuficiência de dotação orçamentária nos recursos próprio,
MDE e ASPS. De fato, a execução do orçamento nestes recursos ficou 5,6 milhões a menor do que as
reprojeções realizadas em função do estorno de investimentos, da utilização de recursos vinculados e
das economias realizadas. Com isso, foi possível, considerando as dotações orçamentárias projetadas
no orçamento somadas ao superávit financeiro do exercício anterior, praticamente empenhar toda a
despesa de 2016, excetuando-se os gastos com recolhimento de lixo do mês de dezembro que somaram
R$ 287.379,45 para os quais não havia mais dotação em recurso livre disponível, bem como limite
legal de suplementação. No sentido de reconhecer a despesa, a mesma foi inscrita como obrigação no

passivo, bem como adicionada aos restos a pagar para fins de apuração da situação financeira no
encerramento do exercício.

Em conclusão, apesar dos esforços para contenção de gastos, o Poder Executivo
praticamente empenhou a totalidade das dotações disponíveis em recurso próprio e MDE, este
último recebendo repasses do recurso próprio além dos 27% definidos no orçamento, haja vista que
os recursos provenientes do percentual definido no orçamento não foram suficientes para cobrir as
despesas da educação. Contudo, a receita destas fontes de recurso (próprio e MDE) frustrou em 3,5
milhões. Como conseqüência restou um déficit orçamentário que refletiu-se em insuficiência
financeira no recurso próprio, o qual foi amenizado pelo gasto a menor da saúde em relação a
realização da receita vinculada ao recurso “ações e serviços públicos em saúde – ASPS” (a qual
também apresentou frustração), sendo realizada a transferência dos recursos ASPS para a fonte de
recurso Próprio.

1.2.2 DESPESAS FPSM (FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL)

O Fundo de Previdência empenhou 98,91% do valor orçado para o período, sendo 80,25%
aplicado em aposentadorias, 12,65% aplicado em pensões, 5,43% em outros benefícios
previdenciários/ salário família e 0,63% em despesas administrativas. Em 31 de dezembro de 2016
havia 280 inativos e 58 pensionistas, 27 auxílios doença e 07 salários maternidade custeado com o
Fundo de Previdência Social.
FUNDO DE PREVIDÊNCIA ORÇAMENTO
INICIAL

39.564.505,00

DESPESAS POR ELEMENTO

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e Encargos Sociais
Aposentadorias
Pensões
Outros benefícios previdenciários
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS
Equipamento e Materiais permanente
TOTAL DESPESA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA FUNDO
PREVIDÊNCIA
TOTAL GERAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO ATUAL
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO
INICIAL

12,00
Acumulado

Orçamento
Atualizado
14.274.113,00
149.275,00
11.329.904,00
1.819.534,00
838.200,00
137.200,00
6.000,00
6.000,00
14.280.113,00

Empenhado
14.123.218,11
148.171,17
11.329.902,86
1.786.414,49
766.200,55
92.529,04
886,00
886,00
14.124.104,11

25.393.436,00
39.673.549,00
109.044,00

Quadro 09 – Resumo Despesas por Natureza do FPSM
Fonte: Anexo II do Orçamento

%

Liquidado
empenhado
14.118.145,62
98,94%
148.171,17
99,26%
11.329.902,86
100,00%
1.786.414,49
98,18%
766.200,55
91,41%
87.456,55
67,44%
886,00
14,77%
886,00
14,77%
14.119.031,62
98,91%

Média Mensal Composição
Gasto
Gasto
empenhado
liquidado
1.176.934,84
99,99%
12.347,60
1,05%
944.158,57
80,25%
148.867,87
12,65%
63.850,05
5,43%
7.710,75
0,62%
73,83
0,01%
73,83
0,01%
1.177.008,68
100,00%

No Fundo de Previdência Social, a totalidade dos gastos é com manutenção, destacando-se que
98,26% dos recursos são aplicados em aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários como
auxílio doença e salário maternidade dos servidores vinculados ao Fundo.

1.3 RESULTADO PRIMÁRIO

O resultado primário abrange a diferença entre a receita fiscal líquida e a despesa fiscal líquida
total do Município, cuja economia deve ser direcionada para o pagamento do serviço da dívida,
contribuindo para a redução do estoque total da dívida líquida. O cálculo foi realizado adotando-se os
critérios estabelecidos pela STN.

Descrição

Meta fixada LDO

Situação em
31/12/2016

Resultado Primário

-24.497.210,42

-5.912.508,10

Receitas Fiscais Líquidas

179.054.634,58 178.609.341,15

Despesas Fiscais Líquidas

-203.551.845,00 -184.521.849,25

Quadro 10 – Resultado Primário
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária

O Resultado Primário consolidado previsto na LDO e compatibilizado na LOA foi de 24.497.210,42, sendo R$ -7.637.060,42 para o Poder Executivo e R$ -16.860.150,00 para o Fundo de
Previdência podendo haver uma variação para menos na meta de até 20% e para mais sem limitador.

Observou-se um resultado primário consolidado de R$ -5.912.508,10 dentro da meta
estabelecida. Contudo, na análise do resultado não consolidado pela despesa empenhada nota-se
que enquanto o Fundo de Previdência atingiu a meta de resultado primário a Prefeitura chegou a
um resultado primário de R$ -13,3 milhões ficando 75% acima da meta prevista. Importante
evidenciar que se for somado ao resultado primário da Prefeitura o superávit financeiro do
exercício, este apresenta-se dentro da meta projetada.

1.4 RESULTADO NOMINAL

O resultado nominal corresponde à variação da dívida consolidada líquida, a qual é
representada pela dívida de longo prazo originada geralmente de empréstimos e financiamentos junto
às instituições financeiras reduzida da sobra de recursos financeiros obtida após dedução das
obrigações de curto prazo.

Descrição

Meta Fixada LDO

Situação em
31/12/2016

Resultado Nominal

6.370.000,00

25.609.214,48

Dívida consolidada

29.533.798,38

29.877.272,37

(-) deduções (sobra recursos curto prazo)

38.699.655,80

13.433.915,31

( +) Disponibilidades e haveres financeiros

42.413.238,10

25.883.227,84

(-) Restos a pagar processados

-3.713.582,30 -12.449.312,53

(=) dívida consolidada líquida

-9.165.857,42

16.443.357,06

Quadro 11 – Resultado Nominal
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária

O Resultado Nominal projetado foi de um aumento da dívida de R$ 6.370.000,00
consolidando-se um aumento de R$ 25.609.214,48, ou seja, significativamente superior ao previsto
na LDO. Considerando que a LDO permite uma variação da meta de 20% a mais do que o
estabelecido para o aumento da dívida consolidada líquida de um ano para o outro conclui-se que o
resultado nominal alcançado no encerramento do exercício está fora da meta estabelecida.

A principal causa do não alcance da meta está na redução das disponibilidades e haveres
financeiros se comparada a execução com a projeção, haja vista que o montante da dívida
consolidada ficou apenas um pouco superior ao previsto. Esta situação de não alcance da meta de
resultado nominal já vinha se desenhando durante o exercício, sendo que inclusive foi recomendado
no segundo quadrimestre a revisão da meta projetada o que, de fato, acabou não ocorrendo.

1.5 MONTANTE DÍVIDA PÚBLICA

O montante da dívida pública abrange o total da dívida de longo prazo com outras entidades
(bancos, agentes financiadores) excluindo-se as operações dentro do próprio ente a exemplo da dívida
com o FPSM, adotando-se os critérios da STN.

Descrição
Montante Dívida Pública

Meta fixada LDO
33.370.000,00

Situação em
31/12/2016
29.877.272,37

Quadro 12 – Montante da Dívida de Longo Prazo
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária

A meta projetada para o final do exercício prevê dívida de longo prazo ao final de 2016 de R$
33.370.000,00, sendo que no encerramento do exercício somou R$ 29.877.272,37 estando dentro da
meta proposta. A diferença a menor deve-se ao fato que houve a projeção de ingresso de R$ 8,8

milhões de financiamentos, contudo até o encerramento do exercício houve o efetivo ingresso de R$
4,8 milhões.

2 SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O comportamento das metas fiscais está diretamente relacionado com o resultado orçamentário
e o resultado financeiro, sendo a análise da situação orçamentária e financeira de fundamental
importância para uma avaliação objetiva do desempenho da gestão fiscal.

O resultado orçamentário é formado pela diferença entre a receita realizada no ano
(efetivo ingresso de caixa) e a despesa empenhada/liquidada no ano, não considerando
disponibilidades e valores a pagar de exercícios anteriores. Ou seja, evidencia como seria a
situação do Município considerando somente a execução orçamentária do ano.

No encerramento do exercício de 2016 o Município apresentou superávit orçamentário
consolidado considerando a despesa liquidada de R$ 20.877.491,21 e considerando a despesa
empenhada de R$ 20.395.386,62. Analisando o resultado orçamentário de forma não consolidada
apresenta-se a seguinte situação:

Descrição
Prefeitura e Câmara
Fundo RPPS
Resultado Consolidado

Receita Realizada
165.432.233,01
45.070.397,19
210.502.630,20

Despesa
Empenhada
Liquidada
175.983.139,47 175.506.107,37
14.124.104,11 14.119.031,62
190.107.243,58 189.625.138,99

Resultado Orçamentário 3º
quadrimestre 2016
Pelo Empenhado Pelo Liquidado
-10.550.906,46
30.946.293,08
20.395.386,62

Resultado Orçamentário 3º
quadrimestre 2015
Pelo
Pelo
Empenhado
Liquidado

-10.073.874,36 6.873.217,72 13.358.493,17
30.951.365,57 21.798.934,34 21.803.589,07
20.877.491,21 28.672.152,06 35.162.082,24

Quadro 13 – Resultado Orçamentário
Fonte: Balancetes Orçamentários da Receita e da Despesa
A prefeitura apresentou resultado orçamentário deficitário considerando as despesas
empenhadas de R$ 10.550.906,46 e considerando a despesa já liquidada de R$ 10.073.874,36, valores
significativamente inferiores ao ocorrido no encerramento do ano de 2015.

Salienta-se que a análise do resultado orçamentário para fins de processo decisório deve ser
realizada por recurso vinculado, evidenciando-se no quadro a seguir o resultado orçamentário das
fontes de recurso que merecem mais atenção pela probabilidade de causarem déficit e, também, por
possuírem vinculações constitucionais que devem ser observadas.

Despesa
Descrição
Resultado Recurso Próprio/livre
Resultado Recursos MDE
Resultado Recursos FUNDEB
Resultado Recursos ASPS

Receita
Realizada
56.233.193,48
11.674.473,78
20.990.359,30
23.047.117,91

Empenhada
64.819.600,82
13.460.586,69
21.041.010,72
22.111.981,71

Liquidada
64.810.762,46
13.460.586,69
21.041.010,72
22.111.981,71

Resultado Orçamentário 3º
quadrimestre 2016
Pelo
Empenhado Pelo Liquidado
-8.586.407,34 -8.577.568,98
-1.786.112,91 -1.786.112,91
-50.651,42
-50.651,42
935.136,20
935.136,20

Resultado Orçamentário 3º
quadrimestre 2015
Pelo
Pelo
Empenhado
Liquidado
-1.696.378,59
145.324,75
461.027,27
625.003,23
48.825,32
48.825,32
4.652.147,45 4.846.395,46

Superávit
exercício

5.173.139,15
48.339,33
55.747,59
32.922,55

*as despesas em recursos próprio/livre foram adicionadas as despesas do Fundo Municipal de Assistência Social cuja receita é proveniente de uma transferência do recurso livre, contudo
por não haver percentual constitucional definido não há vínculo específico na receita para este recurso.
* em recurso próprio não foi possível realizar o empenho de R$ 287.379,45 referente despesa de limpesa pública em função de falta de dotação e falta de limite de suplementação ficando o
valor inscrito no passivo

Quadro 14 – Resultado Orçamentário nas Principais Fontes de Recurso
Fonte: Balancetes Orçamentários da Receita e da Despesa
Nota-se pelo resultado orçamentário que as receita de natureza livre, de manutenção e
desenvolvimento do ensino (MDE) e de FUNDEB foram insuficientes para a cobertura das respectivas
despesas, enquanto as receitas vinculadas a aplicação constitucional em saúde geraram sobras
orçamentárias. O resultado orçamentário negativo é sempre um forte indício de déficit financeiro, o
qual somente é revertido se a sobra de recursos líquida dos restos a pagar em disponibilidade do ano
anterior for capaz de compensar o déficit orçamentário do ano, o que pode-se verificar para os recursos
vinculados ao FUNDEB.

Logo, o resultado financeiro é obtido pela diferença entre a disponibilidade de recursos
em caixa bancos e contas a pagar, agregando ao resultado orçamentário do ano os saldos
financeiros e obrigações a pagar de exercícios anteriores.

Sob o ponto de vista financeiro em 31/12/2016 o Município apresentou a seguinte situação
evidenciada em separado (Prefeitura, Câmara, Fundo de Previdência)

Descrição Situação Financeira
Saldo em caixa bancos em 31/12/2016
(-) Obrigações liquidadas a pagar anos anteriores
(-) Obrigações liquidadas a pagar ano 2016
(-) Obrigações extra-orçamentárias 2016
(+) Valores a receber extra-orçamentários 2016
Situação financeira considerando despesas exercício
anterior e despesas do ano já liquidadas
(-) obrigações a pagar anos anteriores não processadas
(-) obrigações a pagar ano 2016 não processadas
Situação financeira final considerando despesas do ano
ainda não liquidadas

Executivo
13.209.246,91
-17.047,95
-12.373.121,90
-847.606,48
49.831,42

Legislativo
Fundo Previdenciário
208.074,99
161.456.745,14
0,00
-5.976,85
-59.142,68
-24.693,47
-17.640,91
-181.711,82
527,72
0,00

21.302,00
-164.441,00
-468.193,74

131.819,12
-27.222,23
-8.838,36

161.244.363,00
0,00
-5.072,49

-611.332,74

95.758,53

161.239.290,51

Quadro 15 – Situação financeira em 31/12/2016
Fonte: Balancete contábil anual e relatório de disponibilidade financeira por recurso

Nota-se que o Município apresentou uma situação financeira equilibrada considerando as
despesas liquidadas (cujos materiais já foram entregues e serviços já foram prestados), contudo

considerando as despesas apenas empenhadas o Poder Executivo evidenciou mesmo de forma
consolidada insuficiências financeiras.

As insuficiências financeiras apuradas tiveram alguns ajustes em fontes específicas em função
de créditos a receber inscritos no ativo, os quais podem ser evidenciados no Relatório de Validação e
Encaminhamento gerado pelo Sistema de Auditoria e Prestação de Contas do TCE-RS (SIAPC).

As sobras financeiras em ações e serviços públicos em saúde (soma do superávit orçamentário
do ano neste recurso mais superávit financeiro do exercício anterior nesta fonte) no valor de R$
968.058,75 foram transferidas para o recurso próprio. O recurso próprio, por sua vez, transferiu para a
educação recurso MDE o valor de R$ 1.737.773,58 (soma do déficit orçamentário do ano reduzido do
superávit financeiro do exercício anterior nesta fonte) acima do percentual definido no orçamento em
27% e visando ter recursos em disponibilidades para dar cobertura a todos os restos a pagar inscritos
no recurso MDE.

Importante mencionar que não identificou-se nos grupos 3 e 4 contas de repasses recebidos e
concedidos referente as operações acima mencionadas, logo concluindo-se que ocorreram somente a
título de transferências financeiras.

Desta forma, toda a insuficiência financeira ficou concentrada no recurso próprio, o que pode
ser visualizado no quadro a seguir.

Descrição Situação Financeira Recurso Próprio
Saldo em caixa bancos em 31/12/2016
(-) Obrigações liquidadas a pagar anos anteriores
(-) Obrigações liquidadas a pagar ano 2016
(-) Obrigações extra-orçamentárias 2016
Situação
financeira
considerando despesas
exercício anterior e despesas do ano já liquidadas
(-) obrigações a pagar anos anteriores não processadas
(-) obrigações a pagar ano 2016 não processadas
Situação financeira final considerando despesas do
ano ainda não liquidadas
Ajustes Financeiros
(-) valor incrito no passivo sem dotação orçamentária
(+) valor crédito extraorçamentário a receber ativo
não descontado das disponibilidades financeiras do
extraorçamentário
(+) valor antecipação duodécimo 2017 incrito no ativo
do Poder Executivo e no Passivo do Poder Legislativo
Situação Financeira ajustada 1

(+) Créditos a receber relatório Famurs 2014, 2015 e
2016, não inscritos no ativo do Município por não
estarem empenhados no Estado e que tiveram
despesas no Município pagas com recursos Próprios
Componente Básico da Assistência Farmaceutica
(atividade 2057)
Incentivo Equipes de Saúde da Família com Saúde
Bucal (atividade 2053)
Incentivo Saúde da Família (2053)
Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento
(atividade 2069)
Insuficiência financeira ajustada 2

Executivo
395.782,99
-11.112,55
-4.639.800,79
0,00

-4.255.130,35
0,00
0,00
-4.255.130,35

-287.379,45

49.831,42

95.230,81
-4.397.447,57

Empenhado com
recurso 40
119.797,11

624.823,27

129.000,00
209.000,00

1.755.510,07

675.000,00
-3.264.650,46

1.034.951,95

Quadro 16 – Situação financeira em 31/12/2016
Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações do balancete contábil anual, relatório de
disponibilidade financeira por recurso e relatório Famurs
Os ajustes realizados foram explicados em justificativas no Relatório de Validação e
Encaminhamento – RVE bem como na manifestação conclusiva do Controle Interno – MCI para
permitir uma melhor avaliação da auditoria externa.

Acrescenta-se ainda algumas considerações cuja análise entende-se importante para formação
do parecer de contas de governo quando analisada a insuficiência financeira apresentada, as quais
foram também descritas na Manifestação Conclusiva do Controle Interno - MCI:

2.1 Realização de esforços na contenção de gastos e incremento da arrecadação

Em 11 de janeiro de 2016 foi instituído o Decreto 5.856/2016 que estabelece medidas
administrativas para racionalização de despesas, regras para geração e expansão de gastos, bem como

recuperação de receitas. O Decreto também determinou a instituição de uma Comissão de
Acompanhamento e Avaliação Orçamentária responsável por verificar pela fiscalização do seu
cumprimento e realizar uma avaliação das receitas e despesas buscando alternativas de redução de
gastos e incremento da arrecadação.

Dentre os trabalhos realizados pela Comissão, integrando

também ações da Secretaria da Fazenda e Procuradoria Jurídica refere-se:

a) Procedeu durante o exercício de 2016 a análise de 106 processos administrativos de despesas
encaminhados pelas secretarias municipais, em conformidade às medidas administrativas para
racionalização de despesas, regras para geração e expansão de gastos previstas no Decreto nº
5.856/2016. A avaliação das despesas somou-se R$ 1.619.127,28 (um milhão, seiscentos e dezenove
mil, cento e vinte e sete reais), sendo que deste montante foram deixadas de realizar despesas na ordem
de R$ 852.035,16 (oitocentos e cinquenta e dois mil e trinta e cinco reais), conforme controle de
acompanhamento. A Comissão ainda atuou na análise de processos de nomeações de servidores, em
que o Decreto previa apenas a substituição, tendo desta forma auxiliado o gestor municipal na tomada
de decisão que a fim de evitar a ampliação dos gastos com folha de pagamento.

b) Realizou análise do relatório de avaliação das metas do 2º quadrimestre elaborado pelo Controle
Interno com apoio do Departamento Orçamentário da Secretaria da Fazenda. Diante da situação
orçamentário-financeira deficitária apresentada, na ordem de 7,5 milhões, a Comissão elaborou um
pacote de medidas de redução de gastos e promoveu reunião, conforme Ata da Comissão nº 26/2016
de 04/102016, com o senhor prefeito e secretários municipais com a finalidade de apresentar as
despesas deficitárias, bem como propor a implementação das medidas com a finalidade de equalizar o
déficit. Mesmo se tratando de medidas que poderiam intervir na qualidade da realização dos serviços
públicos, foram realizados cortes em despesas de manutenção como aquisição de material para
manutenção de ruas e estradas, contratação de serviços de horas máquina, compra de diesel, aquisição
de material elétrico para iluminação pública com recursos próprios, dentre outras. Além disto, ainda
foram realizados desligamentos de cargos de confiança para redução da folha de pagamento e
estagiários.

c) Propôs ao prefeito municipal a suspensão de contratos de prestação de serviços pelo prazo de 120
dias, em conformidade com a Lei 8.666/93. Os secretários municipais foram orientados a encaminhar
comunicação interna à Procuradoria Jurídica com os contratos para efetivação da suspensão. Foram
efetivamente suspensos/reincididos os seguintes contratos: Serviços de assessoria com a DPM Delegações de Prefeituras Municipais LTDA (Contrato Administrativo 136/2012); serviços de
terraplanagem (horas máquina) com Queiroz Terraplanagem e Guindastes (Contrato Administrativo
060/2016); serviços de suporte à informática QI Eletrônica de Potência Ltda (Contrato Administrativo
136/2014); serviços de link de internet com Roberto Keller (Contrato Administrativo 116/2016);

serviços de limpeza urbana da Cooperativa de Prestação de Serviços dos Trabalhadores Autônomos
dos Vales do Taquari e Rio Pardo (Contrato Administrativo 093/2013); suspensão de obra de
ampliação de escola com a empresa N. J. Koefender& Cia Ltda (Contrato Administrativo 137/2015);
serviços contínuos de desinsetização de escolas coma empresa Marcia Kollet da Silva – ME (Contrato
Administrativo 006/2016), suspensão do módulo Informações Gerenciais - BI da Thema Informática
(Contrato Administrativo 091/2016).

d) Propôs à Secretaria de Administração (Conforme Ata da Comissão 025/2016) análise junto ao
Almoxarifado da quantidade de estoque de materiais de expediente e limpeza no sentido de remanejar
entre órgãos municipais e evitar a aquisição de novos materiais que não fossem essenciais no exercício
de 2016. Em reunião com o responsável pelo Almoxarifado ficou evidenciado que o estoque mínimo
existente seria suficiente e então foi acordado que a Secretaria da Fazenda não aprovaria mais pedidos
de compra de materiais para reposição de estoque em 2016.

e) Sugeriu a avaliação da redefinição do uso dos recursos do Crédito Educativo Municipal (CREDIM)
e PROMAGRO a fim de propor por lei específica que estes recursos existentes nas contas do
munícipio pudessem auxiliar na manutenção de serviços essenciais de acordo com a afinidade do
recurso. Neste sentido, foram verificados os saldos dos recursos e elaborado proposta para análise de
conselhos e Poder Legislativo. Os recursos do CREDIM serviriam para despesas com prestação de
serviços educacionais na compra de vagas de educação infantil, as quais ampliaram demasiadamente
nos últimos meses por decisões de liminares judiciais, e transporte escolar onde os alunos de 4 a 5 anos
passaram a integrar os gastos da Educação sem previsão no Orçamento. Os recursos do PROMAGRO
seriam utilizados diretamente nos serviços de manutenção de estradas do interior. Contudo, o Projeto
de Lei nº 080/2016 para utilização do CREDIM foi rejeitado na Câmara de Vereadores, bem como a
proposta de utilização do PROMAGRO não foi aprovada pelo CONDER (Conselho de
Desenvolvimento da Agricultura)

f) Auxiliou na negociação com as instituições financeiras públicas para gestão da folha de pagamento
com contrapartida de recursos financeiros que seriam utilizados na manutenção de serviços públicos,
em especial o custeio da folha de pagamento dos servidores. A Procuradoria Jurídica responsabilizouse pela notificação das três instituições financeiras públicas existentes no município (Caixa Econômica
Federal, Banco do Estado do Rio Grande do Sul e Banco do Brasil) para que se manifestassem quanto
ao interesse e apresentassem proposta financeira. Duas instituições demonstraram interesse, contudo, a
apresentação oficial de proposta foi realizada pela Caixa Econômica Federal no valor de R$
2.214.767,10 (dois milhões, duzentos e quatorze mil, setecentos e sessenta e sete reais). Embora não
oficialmente apresentando proposta financeira o Banco do Estado do Rio Grande do Sul realizou
cálculo com base no número de servidores e a proposta seria inferior a oferecida pela Caixa. Diante da

exigência da Caixa Econômica Federal de anuência do futuro gestor na negociação, o que não ocorreu,
e que a proposta do Banrisul significaria uma perda em termos de valores para o município, optou-se
pela não negociação da folha de pagamento.

g) Medidas para otimização das receitas próprias também foram adotadas, em especial nas receitas de
IPTU do exercício, Divida Ativa, ISS e taxas.

- Para buscar receitas de IPTU do exercício foi desenvolvida campanha de arrecadação com foco no
“Bom Pagador” previsto no Código Tributário, sendo disponibilizado contato direto para o
Contribuinte através do Serviço de Atendimento Fazendário e via watzap, com recálculos aos
contribuintes e apresentação das formas de pagamento dos débitos, em que foi arrecadado no mês de
dezembro aproximadamente 220 mil enquanto a reprojeção de receitas após a reprovação da lei do
calendário do IPTU 2017 apontava para valores em torno de 100 mil;

- Na receita de Divida Ativa foram intensificadas as notificações e envio a Protesto dos débitos, onde o
resultado pode ser evidenciado pelo número de notificações anual que somam o montante de 1.907
notificações e 731 CDAs enviadas a Protesto, e pela superação das receitas de Divida Ativa em torno
de 180 mil das projetadas na LOA 2016.

- No ISS foram intensificadas as ações dos fiscais tributários através das auditorias de rotina nos
processos da Construção Civil, Microempreendedores individuais e 100 maiores pagadores, em que
verifica-se que mesmo com toda a resseção econômica a receita de impostos sobre serviços manteve
nos patamares dos exercícios anteriores. Ressalta-se ainda que auditorias especiais foram iniciadas em
2016 e devem efetivamente promover lançamentos de ISS no exercício de 2017, das quais destaca-se a
auditoria nos Centro de Formação de Condutores e instituições financeiras.

h) Ajuizamento pela Procuradoria Jurídica de Ação na justiça federal para assegurar a manutenção dos
recursos do imposto de renda destinado constitucionalmente aos Municípios, impugnando os termos da
Instrução Normativa nº 1.599, de 11 de dezembro de 2015 evitando assim a queda na arrecadação
prevista no Imposto de Renda Retido na Fonte.

i) Ingresso pela Procuradoria Jurídica com mandato de segurança em face do governador do Estado do
Rio Grande do Sul para assegurar repasses da secretaria de saúde do Estado do Rio Grande do Sul;

2.2 Fatores estruturais e políticos que influenciaram diretamente no fechamento com
insuficiência financeira apesar das medidas de contenção de gastos e incremento da arrecadação
adotadas

a) A crise econômica e financeira instalada no país desde 2015 promoveu uma redução na atividade
econômica o que comprova-se com a queda do Produto Interno Bruto (PIB) e, consequentemente, nas
receitas públicas, sendo que o Município apresentou uma arrecadação a menor nos recursos próprios,
MDE e ASPS de 2015 para 2016 de R$ R$ 3.741.165,00 conforme balancetes da receita;

b) Apesar da redução da receita nas principais fontes de recurso, o Município, em função de cláusulas
contratuais de reajuste inflacionário concedeu reajustes ante a uma inflação alta entre 10 e 12%, sendo
que poucas foram as negociações amigáveis com fornecedores para não reajuste contratual com êxito,
haja vista que os mesmos também alegaram situação financeira difícil em função do aumento dos
custos;

c) Reprovação do Projeto de lei complementar 017 para arrecadação em cota única do IPTU e taxa de
coleta de lixo fato gerador 2017 até 02 de janeiro de 2017 com desconto, o que implicou na
arrecadação a menor nestes tributos de R$ 4,6 milhões conforme verifica-se no Balancete da Receita.
Importante mencionar que este procedimento já vinha sendo realizado em exercícios anteriores,
contudo geralmente a receita antecipada ficava praticamente toda em disponibilidade;

d) Aumento em mais de 500 vagas na educação infantil para atendimento da meta do Plano Nacional
de Educação (situação referida nas contas de governo de 2015 do gestor pelo TCE-RS orientando a
adoção de um plano de ação para redução do déficit) com ampliação dos gastos na compra de vagas de
educação infantil (ação 2.138), transporte (ação 2.146), alimentação (ação 2022), profissionais de
educação infantil (ação 2021) e manutenção de EMEIS (ação 2019) em R$ 2,8 milhões e, consequente
aumento no percentual de recursos e transferidos para manutenção e desenvolvimento do ensino de
25,62% em 2015 para 28,95% em 2016 das receitas de impostos;
f) tentativas de redefinição da aplicação de recursos vinculados específicos da agricultura e educação
(desvinculação de receitas Promagro e Credim) que geraria uma disponibilidade de R$ 668 mil sem
êxito por não aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Rural e Poder Legislativo;

g) Tentativa de venda da folha de pagamento que geraria uma receita adicional de R$ 2 milhões, a
qual não teve a anuência do próximo gestor, sendo que a alternativa de venda para o Banrisul que não
dependia de tal anuência traria perdas ao Município optando o gestor pela sua não realização;

h) esforços na realização das alienações de imóveis já autorizados pelo Poder Legislativo e previstos
na receita orçamentária através do lançamento de editais. Contudo, em função também da crise
econômica e financeira do país não surgiram interessados obtendo-se êxito em menos de 50% do valor
previsto; o que implicou no uso de recursos próprios para contrapartida de investimentos.

2.3 Comparação entre o resultado financeiro projetado no segundo quadrimestre e o resultado
executado

O Poder Executivo acompanhou durante o ano a sua situação financeira realizando projeções
periódicas. Neste sentido, apresenta-se uma comparação entre a projeção da situação financeira
apresentada oficialmente no segundo quadrimestre em relatório com os resultados alcançados nas
principais fontes de recurso.

Descrição
RECURSOS PRÓPRIOS
Superávit Financeiro
Receitas Próprias
Despesas Prefeitura
Duodécimo Câmara Vereadores
(-) Devolução Duodécimo
Saldo
MDE
Superávit Financeiro
Receitas Próprias
Despesas Prefeitura
Saldo
ASPS
Superávit Financeiro
Receitas Próprias
Despesas Prefeitura
Saldo
(+) superávit financeiro projetado
Fundeb a abater despesas recurso
MDE
(+) ingressos a ocorrer de
alienações a abater das depesas
com recurso próprio
SITUAÇÃO FINANCEIRA

Projeção (2º
quadrimestre)

Execução
encerramento

Diferença
(executado projetado)

5.046.107,91
57.336.967,35
-64.533.243,18
-5.089.000,00
560.000,00
-6.679.167,92

5.173.139,15
56.233.193,48
-60.617.016,12
-4.264.785,14
-3.475.468,63

127.031,24
-1.103.773,87
3.916.227,06
824.214,86
-560.000,00
3.203.699,29

48.250,65
12.439.834,30
-13.556.873,79
-1.068.788,84

48.339,33
11.674.473,78
-13.460.586,69
-1.737.773,58

88,68
-765.360,52
96.287,10
-668.984,74

17.899,34
23.354.767,30
-23.769.849,90
-397.183,26

32.922,55
23.047.117,91
-22.111.981,71
968.058,75

15.023,21
-307.649,39
1.657.868,19
1.365.242,01

-4.245.183,46

3.300.129,85

136.888,88

462.937,83
-7.545.313,31

Nota 1: No duodécimo executado considerou-se o duodécimo ano menos o valor repassado antecipado no ano anterior
menos o valor devolvido ao Poder Executivo)
Nota 2: Identificou-se uma diferença entre a situação financeira deficitária apurada a partir dos saldos financeiros em
disponibilidade menos restos a pagar antes dos ajustes e a situação financeira apurada gerencialmente a partir deste
comparativo de R$ 9.946.89 a menos neste comparativo diferença considerada não relevante.

Quadro 17 – Comparação resultado financeiro reprojetado 2º quadrimestre com resultado
alcançado
Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações dos relatórios contábeis e reprojeções

Nota-se que as receitas ficaram abaixo do esperado em 2,1 milhões, haja vista que nas
projeções contava-se com os recursos antecipados de IPTU e taxa de coleta de lixo os quais não
ingressaram. O impacto foi amenizado em parte pela entrada de recursos da repatriação que não
estavam na reprojeção.

Na despesa nota-se um gasto a menor que as reprojeções em R$ 3,9 milhões em recursos
próprios e R$ 1,6 milhões em recursos ASPS, enquanto na educação o gasto ficou praticamente dentro
do que foi reprojetado. Os gastos a menor em recurso próprio deram-se principalmente em função do
estorno de obras cujas medições não ocorreram, do aproveitamento da receita de alienações para
custeio de despesas de capital liberando recursos próprios, bem como da economia realizada,
principalmente, a partir de outubro, com demissões de cargos em comissão e de estagiários, redução
das compras ao essencialmente necessário e suspensão de contratos pelo período de até 120 dias
conforme prevê a Lei 8.666/93 e alterações.

Na Secretaria de saúde a redução de gastos em ASPS em relação aos valores previstos teve
como principal fator a arrecadação de recursos vinculados em atraso em função de ações do gestor na
busca destes recursos junto ao Estado, o que liberou o uso de recursos próprios. Além disso, realizouse economia na prestação dos serviços mediante a redução na quantidade de procedimentos ofertados.

Tendo em vista o que foi mencionado sobre a situação financeira, em conclusão a Prefeitura
encerrou o exercício com insuficiência financeira em recursos próprios na ordem de R$ 3,2 milhões
após os ajustes realizados. Ao mesmo tempo, é importante que esta insuficiência financeira seja
analisada no contexto de um país em crise econômica e financeira com reflexos diretos nas receitas
e despesas dos órgãos públicos. Além disso, foram feitos vários esforços, sobretudo na busca de
arrecadação, os quais não tiveram êxito e representavam alternativas de fechamento no exercício
com suficiência financeira.

2 INFORMAÇÕES FÍSICO-FINANCEIRAS DOS PROGRAMAS E AÇÕES PREVISTOS NO
PROCESSO DE PLANEJAMENTO INCLUINDO OS REALIZADOS COM RECURSOS
MDE, FUNDEB E ASPS

As informações físico-financeiras dos programas e ações previstos no processo de
planejamento incluindo os realizados com recursos do MDE, FUNDEB e ASPS aqui explanadas foram
resultado de um trabalho conjunto entre a Coordenadoria de Controle Interno e as Secretarias de
Governo.

A Coordenadoria de Controle Interno é órgão responsável pela orientação às Secretarias
quanto à elaboração do relatório de atividade e pela análise do conteúdo destes relatórios de forma
comparada com o previsto no processo de planejamento visando realizar uma avaliação dos
indicadores de desempenho e das metas alcançadas versus planejamento realizado. Tal prerrogativa de
avaliação das metas físico-financeiras constantes no processo de planejamento está determinada na
Constituição Federal art. 74 inciso I, no art. 5º da Lei 3.581/2005 que institui e organiza o sistema de
controle interno municipal, bem como art. 6º inciso I do Decreto Municipal 4.985/2011 que dispõe
sobre o Regimento Interno do Sistema de Controle Interno Municipal.

Inicialmente necessário se faz explicar a metodologia organizacional do processo de
planejamento, haja vista a importância da sua compreensão na exposição detalhada das ações dentro de
cada programa de governo.

As metas físico-financeiras foram estruturadas no processo de planejamento através de
programas governamentais, estando estes divididos em programas de gestão e programas temáticos
focados em quatro eixos.

Figura 01 – Eixos de gestão
Fonte: Plano Plurianual

Os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado são aqueles que reúnem um
conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. Por sua
vez, os programas temáticos são aqueles que expressam a agenda de governo por meio de políticas
públicas, orientando a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade.

Foram definidos 13 (treze) programas temáticos, os quais estão a seguir elencados com seus
respectivos objetivos.

Realizar ações voltadas à concessão de benefícios ao quadro funcional, visando promover a motivação
e satisfação do servidor elevando o nível de qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

Realizar ações voltadas à capacitação e motivação do servidor visando a profissionalização dos
serviços públicos.

Realizar ações voltadas à modernização administrativa, visando aperfeiçoamento os sistemas de gestão
e elevar o nível da qualidade dos serviços.

Realizar ações voltadas à promoção da saúde preventiva e curativa atuando em serviços de saúde
básica, de média e alta complexidade proporcionando o acesso geral e elevando o nível integral da
saúde da população.

Realizar ações voltadas à promoção e diversificação da cultura no município visando elevar o nível
cultural da população.

Realizar ações voltadas à promoção e diversificação do esporte e lazer no município visando promover
o bem estar e prevenir o sedentarismo da população.

Realizar ações voltadas a educação nos diferentes níveis e modalidades promovendo o acesso,
permanência e aprendizagem, garantindo ensino de qualidade na educação infantil e fundamental, bem
como incentivando a continuidade dos estudos de forma a elevar o nível de escolarização da
população.

Realizar ações no sentido de fomentar o turismo, divulgando o Município e contribuindo para a
melhoria da economia local.

Planejar, executar e monitorar ações de políticas sociais que visam às garantias dos direitos sociais,
buscando autonomia e cidadania dos usuários da assistência social.

Realizar ações voltadas a viabilizar a moradia adequada às famílias em situação de vulnerabilidade
social, reduzindo o déficit habitacional do município.

Realizar ações voltadas à manutenção e melhoria das vias urbanas, dos espaços públicos, do trânsito,
da iluminação pública garantindo e otimizando a mobilidade urbana e o bem estar da população.

Realizar ações voltadas à conservação, proteção e recuperação dos recursos ambientais visando
melhorar a sustentabilidade no meio urbano e rural, bem como o bem estar da população.

Realizar ações voltadas ao planejamento das obras públicas e estudo, regulação, controle e
planejamento da cidade visando a promover a urbanização e bem estar da população.

Realizar ações voltadas à promoção da segurança dos cidadãos através da articulação com outros entes
federativos, apoio e parceria com órgãos e entidades locais visando a prevenção da violência e
criminalidade, a defesa de direitos humanos e o bem estar da população.

Estimular a produção e a diversificação na atividade primaria como estratégia de aumentar a
performance econômica do município, a elevação da renda e emprego, promovendo a sustentabilidade
do meio rural.

Fiscalizar a produção de produtos de origem animal, visando assegurar a qualidade do produto, a
situação de sanidade na produção, no transporte e no comércio.

Desenvolver ações visando fomentar a atividade empresarial dos setores produtivos da indústria,
comércio e serviços visando aumentar a competitividade e performance econômica do município.

Realizar ações voltadas à promoção da capacitação profissional visando elevar o nível de mão-de-obra
qualificada para as empresas.

Realizar ações para otimizar a receita municipal visando a ampliação e melhoria na prestação dos
serviços à população.

Realizar ações para aumentar a receita municipal por meio da otimização da cobrança de débitos
judicializados.

Realizar ações voltadas à melhoria e ampliação dos serviços públicos municipais através do envio de
projetos à União, Estados e outros órgãos visando obter recursos para aplicação e melhoria nas
políticas públicas de diferentes áreas de atuação.

O quadro a seguir evidencia o percentual empenhado e liquidado pelo governo nos programas
de gestão e nos programas temáticos, o que está representado em termos de percentual da despesa
liquidada no gráfico apresentado.

Programa
Encargos especiais
Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Executivo
Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Legislativo
Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Fundo de
Previdência
Progestão
Mais Educação Mais Cidadania
A Cidade que Queremos
Mais Saúde em Sua Vida
Sustentabilidade no Campo
Construindo Cidadania
Moradia Cidadã
Venâncio Empreendedor
Qualifica Venâncio
Cultura sem Fronteiras
Bem-Estar
Conheça a Capital do Chimarrão
Mais Recursos Mais Serviços
TOTAL GERAL

Valor empenhado
Valor liquidado
% empenhado % liquidado
20.913.518,38
20.909.572,07
11,00%
11,03%
16.237.013,11
4.193.746,34

8,55%
2,21%

8,56%
2,21%

14.124.104,11
14.119.131,62
4.477.215,02
4.477.215,02
36.859.638,73
36.858.252,59
28.348.332,23
27.971.923,65
52.411.510,70
52.369.213,19
5.071.610,17
5.071.200,17
2.739.078,63
2.729.614,19
142.799,39
142.799,39
215.565,74
215.565,74
102.472,23
102.472,23
475.909,76
474.218,06
533.303,91
515.543,91
1.441.837,09
1.441.837,09
1.795.920,62
1.795.920,62
190.107.243,58 189.625.238,99

7,43%
2,36%
19,39%
14,91%
27,57%
2,67%
1,44%
0,08%
0,11%
0,05%
0,25%
0,28%
0,76%
0,94%
100,00%

7,45%
2,36%
19,44%
14,75%
27,62%
2,67%
1,44%
0,08%
0,11%
0,05%
0,25%
0,27%
0,76%
0,95%
100,00%

16.251.842,17
4.202.584,70

Quadro 18 - Valores empenhados e liquidados por programa de governo
Fonte: Balancete de Despesa

Encargos especiais
0,05%

Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado Executivo
Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado Legislativo
Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado Fundo de Previdência
Progestão

0,25%
0,11%
1,44% 0,08%

0,27%
0,76%

0,95%

2,67%
11,03%

Mais Educação Mais Cidadania
8,56%
2,21%

27,62%

A Cidade que Queremos
Mais Saúde em Sua Vida

7,45%

Sustentabilidade no Campo
Construindo Cidadania
14,75%

19,44%

2,36%

Moradia Cidadã
Venâncio Empreendedor
Qualifica Venâncio
Cultura sem Fronteiras
Bem-Estar
Conheça a Capital do Chimarrão
Mais Recursos Mais Serviços

Gráfico 06 – Participação nos gastos por programa de governo
Fonte: elaborado pelo autor com base no balancete da despesa

Uma vez realizada a apresentação da estrutura do Processo e Planejamento Municipal
organizada a partir de programas de Gestão e Programas Temáticos, segue a apresentação dos valores
executados e das metas alcançadas por ação de governo, bem como e a descrição de como as
iniciativas propostas para o cumprimento da referidas ações de governo foram realizadas. Apresenta-se
também os indicadores de cada programa de Governo comparando a projeção com a efetiva execução.

Importante mencionar que o trabalho realizado foi organizado pela Coordenadoria de Controle
Interno, a qual dentro de suas obrigações legais de realizar a avaliação das metas previstas e
alcançadas no processo de planejamento, organizou a estrutura das planilhas e relatórios a serem
apresentados na prestação de contas, bem como treinou e orientou as Secretarias para a realização do
trabalho. A Coordenadoria de Controle Interno, dentro de suas atribuições, realizou a avaliação das
metas, iniciativas e indicadores apresentados considerando as informações constantes nas planilhas de
gastos e relatórios entregues pelas Secretarias, sendo de inteira responsabilidade das Secretarias as
informações sobre indicadores e metas evidenciados em seus relatórios. Acrescenta-se ainda que esta
Coordenadoria realizou algumas alterações em indicadores e metas executados quando conseguiu

detectar através da execução da despesa ou de outro documento comprobatório que o dado apresentado
não representava a realidade.

2.1 AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS PREVISTAS E EXECUTADAS POR
SECRETARIA

AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS
PREVISTAS E ALCANÇADAS
GABINETE DO PREFEITO

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Venâncio Aires
GABINETE DO PREFEITO - AVALIAÇÃO DAS METAS 2016
PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

AVALIAÇÃO
SALDO

% GASTO
PROGRAMA

Produto da
ação

Meta

Executado

Avaliação

Programa 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Gabinete do Prefeiro

2004 - Manutenção do Gabinete do
Prefeito

Livre

1.100.465,00

1.108.856,08

TOTAL DO PROGRAMA
1.100.465,00 1.108.856,08
Programa 0003 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Controle Interno
1004 - Equipação do controle
interno

Livre

2008 - Manutenção da
coordenadoria de controle interno

Livre

1.000,00
238.972,00

1.107.755,96
1.107.755,96

1.107.755,96

1.100,12

1.107.755,96

1.100,12

__

__

__

31,22%

0,00

0,00

0,00

0,00

__

__

__

208.496,26

208.256,19

208.256,19

240,07

__

__

__

TOTAL DO PROGRAMA
239.972,00
208.496,26
Programa 0004 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Procuradoria

208.256,19 208.256,19

240,07

programa
meio com
ações sem
meta para
avaliação

programa
meio com
ações sem
meta para
avaliação

5,87%

0,00

0,00

0,00

0,00

__

__

__

1.021.051,86

1.020.965,45

1.020.965,45

86,41

__

__

__

programa
meio com
ações sem
meta para
avaliação

TOTAL DO PROGRAMA
999.222,00 1.021.051,86 1.020.965,45 1.020.965,45
Programa 0005 - Gestão Manutenção e Serviços ao Estado - Assessoria de Comunicação e Eventos

86,41

__

programa
meio com
ações sem
meta para
avaliação

1005 - Equipação da procuradoria
jurídica

Livre

2009 - Manutenção da procuradoria
jurídica

Livre

1007 - Equipação da assessoria de
comunicação social

Livre

1.000,00
998.222,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,78%

__

__

PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

RECURSO

2011 - Manutenção da
assessoria de comunicação e
eventos
Livre
TOTAL DO PROGRAMA
Programa 0101 – Progestão
2003 - Capacitação e
motivação do servidorGabinete do Prefeito
2003 - Capacitação e
motivação do seridor - central
de projetos*
2003 - Capacitação e
motivação do servidor Controle interno
2003 - Capacitação e
motivação do servidorProcuradoria
2003 - Capacitação e
motivação do servidor Assessoria de comunicação
social

Livre

Livre

Livre

Livre

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO

629.271,85

121,54

% GASTO
PROGRAMA

Produto da ação

323.896,00

629.393,39

629.271,85 629.271,85

3.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2h

1.526,00

1.496,88

1.496,88

29,12

2h

1.297,00

1.297,00

1.297,00

0,00

2h

não
mensurado não avaliado

0,00

0,00

0,00

0,00

2h

não
mensurado não avaliado

3.200,00

5.000,00

1.700,00

Livre

10.500,00

2135 - Manutenção das
ações da defesa civil

Livre e
Vinculado

400,00

15.816,00

2.823,00

2.793,88 2.793,88

29,12

__

Avaliação

629.271,85

121,54

__

Meta Executado

629.393,39

2006 - Apoio a manutenção
dos serviços de segurança
pública

Livre

SALDO

323.396,00

TOTAL DO PROGRAMA
13.200,00
Programa 0103 - A Cidade que Queremos

2007 - Manutenção dos
serviços de vigilância
eletrônica

AVALIAÇÃO

TOTAL
LIQUIDADO

__

17,74%

horas
capacitação/servidor
0,08%

não
mensurado não avaliado

47,45 h

-

não avaliado

-

3.311,07

3.311,07

3.311,07

0,00

número de unidades
de segurança
pública apoiadas

116.804,44

116.797,83

116.797,83

6,61

serviços da defesa
civil mantidos

1

1

meta atingida

0,00

número de câmeras
de
videomonitoramento

20

20

meta atingida

158.426,76

158.426,76

158.426,76

2

0

não atingido

PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

1008 - Equipação dos serviços
de combate à incêndio

RECURSO

Vinc

2012 - Apoio a manutenção dos
serviços de combate ao
incêndio
Vinc.

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO

96.577,00

94.177,00

43.329,40

TOTAL
LIQUIDADO

39.651,40

131.300,00

226.781,00

114.890,72

TOTAL DO PROGRAMA
254.593,00
Programa 0114 - Mais Recursos Mais Serviços

599.500,27

436.755,78 432.126,83

1003 – Equipação da central de
projetos
Livre

100,00

0,00

0,00

113.939,77

0,00

AVALIAÇÃO
SALDO

Produto da ação

Meta

Executado

50.847,60

unidade do corpo
de bombeiros
equipada

1

1

111.890,28

número de
atendimento do
corpo de
bombeiros

162.744,49

Livre

70.783,00

73.644,02

73.592,32

73.592,32

51,70

1006 - Equipação do anexo
fiscal

Livre

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010 - Manutenção do anexo
fiscal

Livre

69.115,80

68.615,56

68.615,56

500,24

TOTAL DO PROGRAMA
TOTAL DO GABINETE DO PREFEITO

131.434,00
3.062.782,00

142.759,82
3.712.880,68

142.207,88 142.207,88
3.548.006,99 3.543.378,04

12,31%

0,00

2005 - Manutenção da central
de projetos **

59.551,00

% GASTO
PROGRAMA

551,94
4,01%
164.873,69 100,00%

680

367

-

central de
projetos equipada

número de
projetos
acompanhados
anexo fiscal
equipado
número de
processos em
acompanhamento

Avaliação

atingida

atingida, houve
tendimento da
demanda
-

0

não foi
necessário

128

69

meta atingida,
foram
acompanhados
todos os
existentes

1

1

atingido

3.000

3500

atingido

1

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Venâncio Aires
Considerando que o Gabinete do Prefeito é um órgão essencialmente administrativo e suas
ações estão em sua maior parte em Programas de Manutenção, Gestão e Serviços ao Estado, com
poucas ações vinculadas a iniciativas de programas temáticos, entendeu-se mais pertinente realizar a
descrição das ações nele constantes.
Ações vinculadas a programas administrativos de gestão, manutenção e serviços do Estado e ao
Programa Temático Pró gestão
2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito: São desenvolvidas ações de caráter administrativo
voltadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental no âmbito das atividades do
Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito , da Junta do Serviço Militar e da Comissão de Sindicância.

1004, 2008 e 2003: Manutenção, equipação e capacitação da Coordenadoria de Controle Interno:
São desenvolvidas ações voltadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental com
foco específico no controle, orientação e fiscalização das atividades administrativas realizadas pelos
órgãos do município prevenindo erros e corrigindo desvios que possam afetar a adequação dos atos de
gestão às exigências legais, à eficiência, à efetividade e economicidade. Através das ações o município
mantém a estrutura do controle interno, no que tange ao pessoal, a aquisição de materiais e contratação
de serviços de terceiros, bem como à equipação do setor. As ações realizadas e que comprovam a
consistência do sistema de controle interno constam descritas de forma detalhada no Relatório
específico do Controle Interno, o qual é parte integrante da prestação de contas de governo.

1005, 2009 e 2003: Manutenção, equipação e capacitação da Procuradoria Jurídica: São
realizadas ações voltadas ao apoio, à gestão e a manutenção da atuação governamental atuando de
forma específica em defesas judiciais e propositura de ações judiciais em que seja relevante o interesse
público, bem como na emissão de pareceres jurídicos sobre temas administrativos provenientes de
todas as secretarias e seus órgãos descentralizados, além de atuar na execução fiscal de créditos
tributários e não tributários. Para tango foram custeadas a manutenção dos serviços abrangendo os
vencimentos dos profissionais, a aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços, bem
como a equipação do setor. No ano de 2016 a estrutura da Procuradoria Jurídica realizou as seguintes
atividades:


Prestação de apoio técnico e jurídico a todas as secretarias municipais e ao Gabinete do Prefeito,
com emissão de pareceres jurídicos em processos e procedimentos administrativos – 1.022

pareceres em processos administrativos, 152 ofícios e 225 memorandos pelo núcleo principal da
procuradoria;


Análise e emissão de 402 pareceres em processos licitatórios e participação na elaboração de
normas internas e orientações sobre procedimentos licitatórios;



Elaboração de projetos de Lei e justificativas de veto;



Participação em todo processo de Implementação da Lei de Parcerias Voluntárias, inclusive na
elaboração de normas internas;



Elaboração de projetos de lei que implementam na legislação municipal previsões constantes no
Novo Código de Processo Civil;



Ingresso de mandado de segurança em face do governador do Estado do Rio Grande do Sul para
assegurar repasses da secretaria de saúde do Estado do Rio Grande do Sul;



Ajuizamento de Ação na justiça federal para assegurar a manutenção dos recursos do imposto de
renda destinado constitucionalmente aos Municípios, impugnando os termos da Instrução
Normativa nº 1.599, de 11 de dezembro de 2015, que alterou o que dispunha a anterior Instrução
Normativa nº 1.110, de 24 de dezembro de 2010 no que tange à Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF);



Ajuizamento de Ação Declaratória de Inexistência de Débito que impugna apontamento realizado
em auditoria pelo Ministério da Previdência Social;



Participação na atualização do código de conduta dos servidores em ano eleitoral e Direção da
comissão de vedações eleitorais que analisou todos os processos administrativos encaminhados à
comissão;



Defesa e Acompanhamento de todas as ações trabalhistas, estatutárias e previdenciárias, junto às
varas do trabalho e federal de Santa Cruz do Sul, às Varas Judiciais de Venâncio Aires, bem como
nos recursos junto ao Tribunal Regional do Trabalho do RS(4ª Região), Tribunal de Justiça do RS,
Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal;



Acompanhamento de todas as ações de cunho civil (juizado especial da fazenda pública,
desapropriatórias, possessórias, indenizatórias, cominatórias de concessão de medicamentos,
exames clínicos e cirurgias, cautelares, etc..), onde o Município figura como autor ou como réu;



Acompanhamento de ações de cunho constitucional (remédios constitucionais), tais como
prestação de informações e demais atos em mandados de segurança;



Acompanhamento e emissão de pareceres em processos oriundos do setor de licitações, tais como:
análise de editais, de aditamentos contratuais, dispensa e inexigibilidade de licitações, interpretação
de contratos, recurso, pedidos de pareceres da Comissão de licitação, além de manifestações em
geral na área de licitações e contratos administrativos, reconsiderações e atendimentos ao público.
Foram realizadas em torno de 1.022 manifestações em geral, quantitativo este computado como
pareceres emitidos pelo núcleo principal da procuradoria.



Análises e pareceres em processos de ITBI e pedidos de isenção de IPTU(em torno de 800);



Análise da viabilidade legal de convênios mantidos com entidades para repasse de recursos
financeiros, especialmente sob a forma de termos de parceria;



Análise e apoio de decretos municipais, especialmente decretos de regulamentação de leis
ordinárias e elaboração de mensagens de veto.

1007, 2011 e 2003: Manutenção, equipação e capacitação Assessoria de Comunicação Social:
Foram realizadas ações voltadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental com
foco na comunicação social interna e externa de caráter institucional de atos, programas, obras,
serviços e campanhas realizadas pela administração que envolvam as atividades da administração
pública de forma geral visando manter a transparência da gestão. Para tanto foram custeados os gastos
com pessoal, materiais e serviços necessários ao funcionamento da Assessoria de Comunicação e
Eventos , bem como as despesas com publicidade ou ainda materiais de consumo para campanhas e
eventos como placas, banners, folders, entre outros. Durante todo o ano de 2016, a assessoria de
comunicação contou com assessoramento e intermediação de uma agência de publicidade (JSMAX
Publicidade e Propaganda) contratada através de processo licitatório, a qual realiza contato com a
mídia e direciona a publicidade institucional de forma profissional e isenta da intermediação política.
A Assessoria de Comunicação e eventos não apresentou relatório com o detalhamento das ações
realizadas para compor este processo de contas.
Ações vinculadas ao Programa Temático A cidade que queremos
2006 Apoio e manutenção dos serviços de segurança pública: os postos em Mariante e Deodoro forma
fechados por logística da Brigada Militar sendo a ação de segurança substituída pela Patrulha Comunitária
do Interior. As despesas constantes na ação relativas a água, luz e telefone foram inadequadamente
alocadas nesta ação.
2135 Manutenção das ações da defesa civil:

a defesa civil compreende um conjunto de ações

preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus
impactos para a população e restabelecer a normalidade social. Estas ações estão pautadas em cinco
eixos, Resposta, Recuperação, Prevenção, Mitigação e Preparação. No ano de 2016 foram atendidas
em torno de 650 famílias com telhas de fibrocimento e lonas, bem como prestado auxílio com
alimentos e materiais de limpeza cujas despesas originaram-se dos recursos da Secretaria de Habitação
e Desenvolvimento Social.
2007 Manutenção dos serviços da vigilância eletrônica: foi realizada a contratação de empresa tendo
como objetivo o reparo do sistema de videomonitoramento do município, bem como o município assumiu
as despesas com manutenção mensal das 20 câmeras de videomonitoramento, além do custeio da energia
elétrica estando o sistema em funcionamento.

2012 e 1008 Apoio a manutenção e equipação dos serviços de combate a incêndio: o Município
destinou recursos do Fundo de Reequipação de Bombeiros para a equipação e manutenção dos serviços,
sendo que o corpo de bombeiros atendeu a 367 ocorrências no ano de 2016 com uma média de 1 ocorrência
dia abrangendo situações de salvamento a pessoas e animais, remoção de fontes de perigo, resgates,
combate a incêndios dentre outras.

Ações vinculadas ao Programa Temático Mais Recursos Mais Serviços

2005 e 1003 - Manutenção e equipação da central de projetos: A Central de Projetos tem como

principal objetivo cadastrar, acompanhar, fiscalizar e executar ações burocráticas relacionadas a
programas e projetos, executadas com recursos externos contando, no ano de 2016, com 2 servidores.
Destaca-se o trabalho de uma maior integração das Secretarias Municipais ao processo de
acompanhamento e execução de programas e projetos sendo acompanhados 69 processos, obtendo-se
09 projetos aprovados no SICONV e realizando-se o cadastramento de 19 projetos no referido sistema.
Importante mencionar que houve uma redução no número de processo em andamento, uma vez que
houve algumas prestações de contas finalizadas, sendo que a redução de gastos, tanto dos governos
Federal e Estadual também reduziu o número de projetos aprovados.
2010 e 1006 - Manutenção e equipação do anexo fiscal: 1. Principais atividades judiciais: foram

realizadas movimentações/manifestações/peticionamentos em execuções fiscais considerando em
torno de 3.500 processos, o reconhecimento de prescrição conforme Lei Municipal 5.806/2016 em 39
processos, emissão de 155 certidões de quitação, revogação de 144 processos de parcelamento e
retomada da execução fiscal, encaminhamentos para inscrição em cadastro negativo de crédito ( 93 ao
SCPC e 18 protestos totalizando 111 negativações). Em 2016 foram ajuizadas 596 execuções fiscais,
extintas 228 execuções ficais por pagamento (com receita aos cofres públicos de R$ 598.831,33 até
26/12/2016) e 73 execuções fiscais foram extintas por outros motivos.

AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS
PREVISTAS E ALCANÇADAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Venâncio Aires

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

RECURSO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - AVALIAÇÃO DE METAS 2016
ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO LIQUIDADO

Acompanhamento 2016
Produto da
ação

Meta

Executado

1.809,80

__

__

__

__

__

__

Programa
meio, com
ações sem
meta para
avaliação

1

0

Não atingida

478

16 sic - 137
emails da
ouvidoria e
25 ligações

Atingida em
parte

1

1

Atingida

1

1

Atingida

Avaliação

Programa 0006 - Gestão, Manutenção e Serviços do Estado – Administração
1009 - Equipação da secretaria de
administração

Livre

2013 - Manutenção da secretaria de
administração

Livre e
vinculado

TOTAL PROGRAMA

200,00

1.860,19

1.809,80

4.068.808,00

3.938.676,56

3.924.074,10 3.909.245,04

4.069.008,00

3.940.536,75

3.925.883,90 3.911.054,84

Programa 0101 – Progestão
1011 - Melhoria na infraestrutura de prédios
públicos
Vinculado

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

2015 - Atendimento ao cidadão*

Livre

500,00

0,00

0,00

0,00

1010 - Informatização administrativa Investimentos
Livre

1.000,00

22.748,00

22.724,28

22.724,28

Livre

68.818,00

632.743,23

631.466,37

631.466,37

2014 - Informatização administrativa Manutenção

número de
melhorias no
centro
administrativo
número de
atendimento
ao cidadão
oudidoria e
SIC
número
equipamentos
adquiridos
sistema de
informação
mantido

RECURSO

PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO LIQUIDADO

2003 - Capacitação e motivação do
servidor - ações de integração e
motivação do servidor **
2003 - Capacitação e motivação do
servidor - secretaria

Livre

19.000,00

800,00

798,64

Acompanhamento 2016
Produto da ação

Meta

Executado

Avaliação

horas de
capacitação/servidor
evento geral

2

2

Atingida

2

0,68

Não
atingida

5

4

Atingida em
parte.

horas de
capacitação/servidor
Secretaria
798,64
Administração

2002 - Benefícios ao servidor

1.034.326,00

2.007.208,87

2.005.559,54 2.005.559,54

TOTAL PROGRAMA

1.133.644,00

2.673.500,10

2.660.548,83 2.660.548,83

TOTAL SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

5.202.652,00

6.614.036,85

6.586.432,73 6.571.603,67

Livre

benefícios
concedidos ao
servidor

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - AVALIAÇÃO DE INICIATIVAS 2016

Iniciativas Orçamentárias
EIXO

GESTÃO

Macro objetivo Aperfeiçoar os instrumentos de gestão municipal e elevar o nivel da qualidade dos serviços prestados ao cidadão.
Código 0101

PROGRAMA PROGESTÃO

Objetivo 01

Realizar ações voltadas a concessão de beneficios ao quadro funcional, visando promover a satisfação e a qualidade de vida do servidor elevando o nivel de
qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

Código Ação

Descrição

Código
Iniciativa
1

4

2002

Beneficios ao Servidor

Iniciativa

Sim

Dar concessão de vale transporte nos termos
da legislação vigente.

X

Dar continuidade ao subsídio do plano de saúde
no valor de 50% do plano semiprivativo ao
servidor e dependentes.

5

Dar continuidade ao custeio de 100% do seguro
acidente de trabalho.

6

Ampliar o benefício da ginástica laboral aos
servidores.

7

Em
Parte

Descrição
Lei nº 3.459, de 01 de abril de 2005;
excetuados os servidores das Secretarias de
Educação e Saúde.

X

Lei nº 1.605, de 19 de novembro de 1992 e
Contrato Administrativo nº 182/2014.

X

Lei nº 3.072, de 31 de dezembro de 2002; Lei
nº 3.561, de 29 de setembro de 2005 e
Contrato Administrativo nº 182/2014.
X

X
Implantação do benefício de vale alimentação.

Não

Continua junto ao Prédio Central e Anexo
Administrativo da Secretaria da Saúde.
Permanece o vale-alimentação para os
servidores contemplados pela Lei nº 5.850,
de 06 de julho de 2016, excluídos os
descritos em seu art. 4º.

Código Ação

2003

Descrição

Capacitação e motivação do
servidor

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

8

9

X
Promoção de capacitação aos servidores nas
sua áreas de atuação
Realização de ações de integração e motivação
do servidor.

X

Apenas aos servidores descritos na Planilha
de Treinamentos, não contemplando todos
da Secretaria da Administração, bem como
não atingindo o número mínimo de 2 horas
de capacitação por servidor em média
Evento realizado no mês de outubro.

Objetivo 03

Realizar ações voltadas a modernização administativa, visando aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e elevar o nivel da qualidade dos serviços.

Código Ação

Descrição

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

15
2015

Promoção do aperfeiçoamento da ouvidoria
municipal.

X

Atendimento ao Cidadão

16
Aperfeiçoamento do serviço de informação ao
cidadão.

X

Permanece nos moldes de 31 de dezembro
de 2015, é executada pela Assessoria de
Imprensa, contudo há fragilidades no controle
dos tipos de encaminhamentos, retorno dos
Secretários
aos cidadãos,
não são
mensurados indicadores de desempenho e
gestão.
Permanece nos moldes de 31 de dezembro
de 2015, sendo operacionalizada pela
Secretaria de Administração e sendo o prazo
legal de 20 dias cumprido conforme
Legislação.

Código Ação

2014

Descrição

Informatização Administrativa manutenção

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

11

X

Foi implantado o sistema Licitacon,
melhorando os processos de compra;
implantado o sistema de mensagem para
consultas da saúde, melhorado o sistema de
LDO e também o pagamento mensal do
sistema ERP, contudo não é possível avaliar
o uso de 100% das funcionalidades do
sistema, haja vista que o sistema gerencial
BI é ainda pouco utilizado entre as
Secretarias.

Realização de investimentos na melhoria de
hardwares.

X

Realizada a manutenção dos nobreaks e da
rede elétrica, aluguel de gerador utilizado no
início do ano, aquisição dos seguintes itens:
02 switches, link óptico entre a Prefeitura e a
Câmara de Vereadores, link de internet para
as EMEIS, EMEF's e Postos de Saúde,
aquisição de televisor para o atendimento
fazendário e aquisição de mais de 60
impressoras
para
a
Secretaria
da
Administração e Saúde.

Realização de investimentos na melhoria de
hardwares.

X

Aquisição de dois novos firewall.

Utilização de 100% das funcionalidades do
software
de
gestão
e
personalização/customização dos módulos
conforme as necessidades do serviço.

12
1010

Informatização Administrativa investimentos

1011

Melhoria na infraestrutura de
prédios públicos

12

17

Melhorias na infraestrutura de prédios onde
funcionam as Secretarias Municipais.

X

Iniciativas não orçamentárias
EIXO

GESTÃO

Macro objetivo Aperfeiçoar os instrumentos de gestão municipal e elevar o nivel da qualidade dos serviços prestados ao cidadão.
Código 0101

Objetivo 01
Iniciativa

PROGRAMA PROGESTÃO
Realizar ações voltadas a concessão de beneficios ao quadro funcional, visando promover a satisfação e a qualidade de vida do servidor elevando o nivel de
qualidade dos serviços prestados ao cidadão.
Em
Sim Não Parte
Descrição

3- Dar continuidade a concessão da licença paternidade de 15 dias.

X

Nos termos da Lei 3.072/2002.
X

19- Implementação da reestruturação do arquivo público do Poder Executivo.
Objetivo 03

Falta de profissional arquivista.

Realizar ações voltadas a modernização administativa, visando aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e elevar o nivel da qualidade dos serviços.

Iniciativa

Sim Não

X
22- Promoção da Reforma Administrativa.
24- Implementação do Setor de Gestão de Pessoas.
25 Manter articulação com as entidades representativas dos servidores públicos

Descrição
A proposta de reforma chegou a ser
elaborada por duas vezes, uma vez inclusive
enviada ao Poder Legislativo, contudo após
divergências, a mesma foi retirada e, de fato,
não foi efetivada.

X
X
X

26 Revisão dos Planos de Carreira e do Regime Jurídico dos servidores municipais

Em
Parte

Revisão Geral Anual negociada em conjunto
com o sindicato
Foi instituída Comissão para realização da
revisão, contudo a mesma não atuou na
prática.

Iniciativa

Sim Não

364- Ampliação compras públicas municipais conforme legislação

Descrição

X

Lei nº 5.561, de 18 de dezembro de 2014,
estrutura física do Serviço de Saúde do
Servidor, o qual funciona junto ao serviço
médico oficial e possui um técnico de
segurança do trabalho concursado.

X

Decreto nº 5.672, de 02 de abril de 2015.

X

Lei Complementar Federal nº 123/2006,
alterada pela Lei Complementar Federal nº
147/2014; e Lei nº 5.620, de 24 de dezembro
de
2014.
1.
Licitações
exclusivas
para
Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e MEI (Contratos):
a) Pregões - 08 (representa 42%).
b) Tomada de Preços - 09 (representa 22%).
2. Licitações em geral, reservado o
percentual de até 25% para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e MEI
(Registros de Preços):
a) Pregões - 07 (representa 37%).
c) Concorrências - 30 (representa 68%).

27 - Implementação do serviço de segurança e medicina do trabalho.
28 Regulamentação das ações relativas a saúde dos servidores

Em
Parte

AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS
PREVISTAS E ALCANÇADAS
SECRETARIA DA FAZENDA

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000

SECRETARIA DA FAZENDA – AVALIAÇÃO DE METAS 2016
PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Avaliação 2016
Produto da ação

Meta

Executado

Avaliação

10.932,90

___

___

___

1.463.674,36 1.463.674,36

___

___

___

Programa
meio com
ações sem
meta para
avaliação

Programa 0007 - Gestão, Manutenção e Serviços do Estado – Fazenda
1012 - Equipação da secretaria da
fazenda

Livre e
Vinculado

2016 - Manutenção da secretaria da
fazenda

Livre

TOTAL DO PROGRAMA

10.000,00

10.932,90

1.459.248,51

1.466.176,66

1.469.248,51

1.477.109,56

10.932,90

1.474.607,26

1.474.607,26

Programa 0101 – Progestão
2014 - Informatização administrativa manutenção
Livre

54.000,00

349,20

349,05

Sistema de
349,05 informação mantido

1

1

meta atingida

2003 - Capacitação e motivação do
servidor

Livre

25.200,00

15.358,25

15.352,40

horas de
15.352,40 capacitação/servidor

2h

5,42

meta atingida

1011 - Melhoria na infraestrutura dos
prédios públicos

Livre

4.047,00

0,00

0,00

1

0

Não houve
necessidade

2

0

meta não
atingida

TOTAL DO PROGRAMA

83.247,00

15.707,45

15.701,45

Número de
0,00 melhorias no prédio
15.701,45

Programa 0114 - Mais Recursos Mais Serviços

1013 - Campanhas para aumento de
arrecadação

Livre

50.000,00

6.127,86

6.127,86

6.127,86

número de
campanhas
realizadas

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

2017 - Manutenção dos serviços de
arrecadação e fiscalização tributária

RECURSO

Livre

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO

1.638.737,00

1.658.965,69

TOTAL
LIQUIDADO

1.647.509,98

1.647.509,98

TOTAL DO PROGRAMA

1.688.737,00 1.665.093,55

1.653.637,84

1.653.637,84

TOTAL SECRETARIA DA FAZENDA

3.241.232,51 3.157.910,56

3.143.946,55

3.143.946,55

Avaliação 2016
Produto da
ação
unidade
mantida

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000

Meta

Executado

Avaliação

1

1

meta atingida

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

FAZENDA - AVALIAÇÃO DE INICIATIVAS 2016

Iniciativas Orçamentárias
EIXO
Macro
objetivo

ECONOMICO-FINANCEIRO
Aumentar a competividade e performance econômica do municipio

Código
0114
MAIS RECURSOS MAIS SERVIÇOS
Objetivo
01
Realizar ações para otimizar a receita municipal visando a ampliação e melhoria na prestação dos serviços à população.
Código
Ação
1014

Descrição

Código
Iniciativa

Atualização do Cadastro Imobiliário

Iniciativas

Sim Não

Modernização do cadastro imobiliário

x

301
1013

Campanhas para aumento da
arrecadação

302

Realização de campanhas para emissão de
notas fiscais de serviços

Aplicação do novo Código Tributário

x

Manutenção dos serviços de arrecadação
e fiscalização tributária

Dar continuidade as ações do Programa
Integração Tributária com Estado

303

Foram cadastradas 318 novas unidades econômicas; foram
recadastradas 737 unidades econômicas do Cadastro Imobiliário do
Município.
Não foi possível a realização de campanhas para emissão da NFS em
virtude da Lei Eleitoral.

x

O novo Código Tributário vem sendo aplicado desde 2014, com destaque
no 1º semestre de 2016 à implantação das ações do Decreto
5.693/2015, que regulamenta o protesto de certidões de dívida ativa.

x

Foi instituída a Turma Volante Municipal para desempenhar atividades
de fiscalização de mercadorias em trânsito, através do PIT (Lei
Municipal nº 5.823/2016), sendo realizados 3.999 registros de
passagens e 10 CVT's (Comunicação de verificação de Trânsito), e 47
abordagens em dezembro; Foram definidas através do Decreto
5.910/2016, as ações do grupo de Educação Fiscal nomeado por
Portaria, para atuação no exercício de 2016, sendo realizadas reuniões
para definir as ações, o mascote e o folder do Programa, após, foram
apresentadas essas ações e o grupo às demais Secretarias e
Professores(as) da rede municipal e realizado o concurso para escolha
do nome do mascote para alunos da rede municipal de ensino.

300

2017

Em
parte Descrição

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Código
Ação

2017

Descrição

Código
Iniciativa

Manutenção dos serviços de arrecadação
e fiscalização tributária

Iniciativas

Sim Não

Modernização da Fiscalização Tributária
Municipal

Em
parte Descrição

x

304

Intensificação das atividades de cobrança de
débitos administrativos

x

305

Realização de treinamentos para os fiscais tributários nas seguintes
áreas: auditoria fiscal em instituições financeiras, auditoria do Simples
Nacional através do SEFISC, atuação no Programa de Integração
Tributária com o Estado; Definição de novas rotinas de fiscalização de
tributos nos microempreendedores individuais – MEI com mapeamento e
descrição do processo; revisão e descrição de novo processo de
auditoria fiscal de ISS da atividade de construção civil, sendo que foram
aberto 428 Processo Fiscais e destes já foram realizadas 345 auditoria;
realização de 801 vistorias externas para regularização de atividades,
sendo lavrados 167 Termos Irregulares e 607 Licenças de Localização
e/ou Funcionamento emitidas; implantação de auditorias especiais de
ISS, nas atividades de intituições financeiras, sendo iniciada a
ficalização do Banco Bradesco, e dos Centros de Formação de
Condutores (CFCs), além das auditorias de rotina. Realizado o
procedimento de exclusão das empresas devedoras do Simples
Nacional, sendo emitidos 244 Termos de Exclusão e destes 102
empresas foram excluídas. Nas auditorias realizadas nas baixas de
lotação cadastral foram emitidos 54 autos de infração relativos a
descumprimento do CTM.
Notificação de 1907 contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa
no valor total de R$ 1.338.402,63, sendo destes arrecadado R$
434.539,80; envio de 731 CDAs para Protesto no valor total de R$
1.733.708,35 dos quais foi arrecadado R$ 400.858,94 após o aponte e
R$ 82.990,24 após o Protesto.

Iniciativas Não orçamentárias
EIXO
Macro
objetivo

ECONOMICO-FINANCEIRO
Aumentar a competividade e performance econômica do municipio

Código
0114
MAIS RECURSOS MAIS SERVIÇOS
Objetivo
01
Realizar ações para otimizar a receita municipal visando a ampliação e melhoria na prestação dos serviços à população.
Em
Sim Não parte Descrição
Iniciativas
306 Aperfeiçoamento nas legislações pertinentes a cobrança de débitos em parceria com a Procuradoria
Jurídica

x

Elaboração do Decreto 5.693/2015 que trata dos protestos de débitos
com revisão em 2016 e 100% de sua aplicação em 2016.
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AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS
PREVISTAS E ALCANÇADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Incluindo recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) e Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação
(FUNDEB)

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

RECURSO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - AVALIAÇÃO DE METAS 2016

ORÇAMENTO
PREVISTO

ORÇAMENTO
ATUAL

TOTAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Acompanhamento 2016
Produto da
ação

Meta

Executado

__

__

__

Avaliação

Programa 0008 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Educação

1015 - Equipação da secretaria de educação e
conselhos
2018 - Manutenção da secretaria de educação e
conselhos

Vinculado

Livre e
Vinculado
TOTAL DO PROGRAMA

1.000,00

7.609,20

7.609,20

7.609,20

1.886.284,00

1.908.027,88

1.907.378,66

1.907.378,66

1.887.284,00

1.915.637,08

1.914.987,86

1.914.987,86

__

__

__

Programa meio
com ações sem
meta para
avaliação

Programa 0101 – Progestão

1011 - Melhoria na infraestrutura de prédios
públicos
2014 - Informatização administrativa Manutenção

Vinculado

Vinculado

5.000,00

35.000,00

0,00

52.187,00

0,00

52.186,08

número de
melhorias no
prédio da
0,00 educação

52.186,08
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sistema de
informação
mantido

1

0

Não atingida,
conforme
considerações
da Secretaria
não houve
necessidade de
contenção de
despesa
Meta atingida

1

1

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

RECURSO

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

Acompanhamento 2016
ORÇAMENTO
PREVISTO

ORÇAMENTO
ATUAL

TOTAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Produto da
ação

Meta

Executado

Avaliação

40h

312 profissionais
(professores,
supervisores,
orientadores)
Fórum Educação

40h

274 profissionais
(agentes,
serventes,
monitores,
operário,
atendentes,
estagiários)
Fórum Educação

2003 - Capacitação e motivação do servidor
horas de
capacitação
dos
profissionais
da educação

2002 - Beneficios ao servidor - Secretaria de
educação
2002 - Beneficios ao servidor - Educação infantil
2002 - Beneficios ao servidor - Ensino
fundamental

horas de
capacitação
demais
profissionais
128.644,64 educação

Livre e
Vinculado

131.800,00

128.806,26

128.644,64

Vinculado

49.000,00

59.109,59

59.109,59

Vinculado

746.863,00

847.374,70

847.374,15

Vinculado

535.162,00

622.509,58

622.509,58

1.502.825,00

1.709.987,13

1.709.824,04

1.709.824,04

Vinculado

1.185.134,00

1.325.936,44

292.853,72

292.853,72

Vinculado

15.000,00

10.000,00

0,00

0,00

Vinculado

16.000,00

16.000,00

0,00

0,00

TOTAL DO PROGRAMA

60h

10h

59.109,59
benefícios
847.374,15 concedidos
aos
622.509,58 servidores

Meta atingida
4

4

2

2

Em construção

2

0

Não atintida,
contenção de
gastos

Programa 0102 - Mais Educação Mais Cidadania
1016 - Construção de escolas de educação
infantil - Emeis
1017 - Aquisição de imóveis - Educação Infantil
1017 - Aquisição de imóveis - Ensino
Fundamental
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número de
EMEIs
número de
imóveis
adquiridos

0

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

1018 - Ampliação/Reforma/Infraestrutura de
Emeis

1019 - Equipação das escolas de educação
infantil - Emeis

2019 - Manutenção das Emeis - Materiais e
serviços
2020 - Manutenção das Emeis - Demais
profissionais
2021 - Manutenção das Emeis - Profissionais da
Educação

2022 - Manutenção da alimentação escolar
materno infantil
2023 - Apoio a entidades de educação infantil
conveniadas

RECURSO

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

Vinculado

Vinculado

Livre e
Vinculado

Vinculado

Vinculado

Vinculado

Vinculado

Acompanhamento 2016
ORÇAMENTO
PREVISTO

184.500,00

7.850,00

846.000,00

6.865.709,00

4.030.323,00

755.856,00

447.000,00

ORÇAMENTO
ATUAL

151.705,55

80.224,55

847.565,40

7.151.407,50

4.396.675,89

939.028,63

447.000,00

TOTAL
EMPENHADO

151.627,32

0,00

821.762,38

TOTAL
LIQUIDADO

Produto da
ação

número de
obras de
melhoria em
151.627,32
EMEIs

0,00

número de
EMEIs
equipadas

821.762,38

número de
alunos
atendidos
EMEIs

7.144.128,37

número de
profissionais
7.144.128,37
mantidos

4.396.675,89

número de
professores
mantidos

858.157,00

447.000,00

4.396.675,89

Meta

6

14

1.490

280

88

856.839,26

número de
crianças
atendidas

1.802

447.000,00

número
entidades
apoiadas

2
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Executado

Avaliação

3

Parcial

0

Meta não
atingida,
contenção
despesas

1.474

Meta
parcialmente
atingida

243

Meta
parcialmente
atingida

83

Meta
parcialmente
atingida

1.474

Meta atingida todos os alunos
em sala
atendidos pelo
Programa de
Alimentação
Escolar

2

Meta atingida

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

2138 - Contratação de serviços de educação
infantil
1020 - Ampliação/Reforma/infraestrutura das
Emefs

1021 - Construção de ginásios/Pavilhões nas
Emefs

1022 - Ampliação/Reforma/Infraestrutura de
ginásios/Pavilhões das Emefs

RECURSO

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO

Acompanhamento 2016

TOTAL
LIQUIDADO
Produto da ação

Vinculado

Vinculado

Vinculado

Vinculado

621.360,00

673.054,00

1.000,00

1.000,00

668.754,00

497.638,67

0,00

0,00

668.754,00

486.645,59

0,00

0,00

668.754,00

número de
crianças
atendidas

486.645,59

número de obras
realizadas

número de
ginásios/pavilhões
0,00
construídos

0,00
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número de
melhorias
realizadas

Meta

89

7

1

1

Executado

Avaliação

97

Meta atingida

5

Meta
parcialmente
atingida

0

Meta não
atingida, não
havia recursos
destinados em
valor suficiente e
em função da
contenção de
gastos não
houve
suplementação
no período.

0

Meta não
atingida, não
havia recursos
destinados em
valor suficiente e
em função da
contenção de
gastos não
houve
suplementação
no período.

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

1023 - Equipação das escolas de ensino
fundamental - Emefs

1024 - Equipação do centro integrado de
educação e saúde - Cies

2024 - Manutenção das Emefs - Materiais de
serviço

RECURSO

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

Vinculado

Vinculado

Livre e
Vinculado

2025 - Manutenção das Emefs - Demais
profissionais

Vinculado

2026 - Manutenção das Emefs - Profissionais da
educação

Livre e
Vinculado

2027 - Transporte escolar ensino fundamental

Vinculado

ORÇAMENTO
PREVISTO

1.000,00

1.000,00

860.000,00

786.850,00

12.374.826,00

2.714.751,00

ORÇAMENTO
ATUAL

25.157,48

0,00

804.687,48

1.184.318,07

12.152.430,34

3.159.020,76

TOTAL
EMPENHADO

24.844,00

0,00

802.982,60

TOTAL
LIQUIDADO

24.844,00

0,00

802.982,60

Produto da
ação
número de
escolas
equipadas

centro
equipado
número de
alunos
atendidos
nas EMEFs

Meta

31

1

3.302

Executado

Avaliação

3

Meta atingida
parcialmente

0

Meta não
atingida,
contenção
despesas

3.148

Meta atingida

35

Meta
parcialmente
atingida

1.184.318,07

número de
profissionais
1.184.318,07
mantidos

12.152.430,34

12.152.430,34

número de
professores
mantidos

296

289

Meta
parcialmente
atingida

3.139.431,55

número de
alunos
atendidos

1.895

1949

Meta atingida

3.092

3.148

Meta atingida todos os alunos
em sala
atendidos pelo
Programa de
Alimentação
Escolar

1.200

1.783

Meta atingida

3.139.431,55

38

número de
alunos
ensino
fundamental
atendidos

2028 - Manutenção da alimentação escolar
ensino fundamental

Vinculado
2029 - Manutenção do centro integrado de
educação e saúde - Cies

Acompanhamento 2016

Livre e
Vinculado

590.770,00

400.251,00

597.973,82

439.570,16

530.424,37

438.637,22

530.355,97

438.637,22
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número de
alunos
atendidos

RECURSO

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

2147 - Realização de curso de formação
empreendedora

2033 - Manutenção da educação de jovens e
adultos - Eja

2034 - Manutenção da alimentação escolar - Eja
2030 - Manutenção da educação especial

Livre

0,00

Vinculado

Vinculado

Vinculado
2031 - Manutenção do transporte escolar
educação especial

Vinculado

2032 - Apoio a entidades de educação especial
conveniadas

Vinculado

2036 - Manutenção do transporte escolar ensino
médio

Livre e
Vinculado

2037 - Manutenção da alimentação escolar
ensino médio

ORÇAMENTO
PREVISTO

Vinculado

247.492,00

28.480,00

1.000,00

343.000,00

609.778,00

816.837,00

2.400,00

ORÇAMENTO
ATUAL

8.217,90

288.320,30

35.224,31

0,00

354.388,15

620.338,57

737.522,94

4.066,72

TOTAL
EMPENHADO

8.217,90

288.320,30

31.235,44

0,00

354.388,15

620.338,57

735.464,53

2.750,18

TOTAL
LIQUIDADO

Acompanhamento 2016
Produto da
ação

Meta

Executado

Avaliação

20

Meta atingida

8.217,90

número de
alunos
atendidos

288.320,30

número de
alunos de
EJA

286

245

Meta atingida.
Alunos atendidos
conforme
procura.

31.235,44

número de
alunos Eja
atendidos

286

245

Meta atingida

0,00

número de
salas de
recursos
para alunos
educação
especial

12

11

Meta atingida Sala de
Recursos Prof.
Rosina
repassada Dois
Irmãos devido a
demanda

número
alunos
354.388,15 beneficiados

165

158

Meta atingida

171

249

Meta atingida

20

620.338,57

número de
crianças
especiais
atendidas

735.464,53

número de
alunos
atendidos

588

564

Meta atingida,
atendida a
demanda

2.750,18

número de
alunos
ensino
médio
atendidos

40

40

Meta atingida
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PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

2136 - Apoio ao transporte de estudantes - Passe
livre Ens. Técnico

2137 - Apoio ao transporte de estudantes - Passe
livre Ens. Superior

2146 - Transporte escolar Ensino Infantil

RECURSO

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

Vinculado

Vinculado

Vinculado

ORÇAMENTO
PREVISTO

10.000,00

80.100,00

ORÇAMENTO
ATUAL

10.000,00

80.100,00

TOTAL
EMPENHADO

0,00

4.022,16

TOTAL
LIQUIDADO

0,00

Acompanhamento 2016
Produto da
ação

número
estudantes
apoiados

Meta

537

Executado

Avaliação

0

Apenas
realização de
Cadastros
(procura de 10
alunos)

4.022,16

número
estudantes
apoiados

174

5

Meta não
atingida, apenas
5 alunos
procuraram o
apoio

número de
alunos
atendidos

285

320

Meta atingida

440.195,90

1.274.229,08

1.274.229,08

1.274.229,08

TOTAL DO PROGRAMA

35.958.516,90

38.307.502,71

36.859.638,73

36.858.252,59

TOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

39.348.625,90

41.933.126,92

40.484.450,63

40.483.064,49
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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ACOMPANHAMENTO INICIATIVAS

Iniciativas orçamentárias
EIXO
Macro
objetivo
Código
0102

Objetivo 01

SOCIAL
Elevar o nivel de escolarização da população de Venâncio Aires.
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA
Realizar ações voltadas a educação nos diferentes niveis e modalidades promovendo o acesso, permanência e aprendizagem, garantindo ensino
de qualidade na educação infantil e fundamental, bem como incentivando a continuidade dos estudos de forma a elevar o nível de
escolarização da população.

Código Ação Descrição

2024

2024

Manutenção das EMEFS Materiais e serviços

Manutenção das EMEF-S
Demais Profissionais

Código
Iniciativa

52

68

Iniciativa

Continuidade e revitalização
bibliotecas escolares

Sim

Não

Em
parte

das

Busca gradativa da correção do fluxo
escolar: distorção idade/série.
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Descrição

X

As EMEIs, juntamente com seus APMs
estão fazendo a revitalização de seus locais
de leitura , mediante projeto que prevê
adaptação de prateleiras, aumento dos
acervos, piso adequado para a leitura, tais
como tapetes, tatames, sofás, almofadas.
Por se tratar de uma no que exige
contenção de despesas a SME contribuiu
com assessoramento pedagógico, mas não
com recursos financeiros.

X

São realizados reforços pedagógicos. Para o
ano de 2017, há estudos para suprir a
distorção idade/série através de projeto de
turmas de aceleração.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

Código Ação Descrição

2026

Manutenção das EMEF-s
Profissionais da Educação

Código
Iniciativa

Iniciativa

29

Manutenção das 31 escolas de
Ensino Fundamental

39

Manutenção em parceria com o
Governo Federal do Programa Mais

58

Manutenção e
ampliação dos
projetos de leitura na escola, familia
e comunidade

38

Manutenção do Turno Oposto na
Escola Odila Rosa Scherer

37

Continuidade do Projeto Escola em
Tempo Integral na Escola otto
Gustavo
Daniel
Brands
e
implementação em mais duas
escolas

55

Manutenção e aprimoramento da
Mostra de Trabalhos Escolares:
Construindo Conhecimento

Sim

Não

Em
parte

X

X

Descrição
A manutenção das Escolas são realizadas
conforme necessidades. Nesse semestre,
levou-se
em
consideração
urgência,
emergência,
serviços
e
materiais
considerados essenciais ao funcionamento
da Escola.
Recurso Federal descontinuado para 2016.

X

O Projeto Kombi da leitura: "Chimarreando
com livros" é desenvolvido em todos os
distritos do município, com a ideia de
fomentar a leitura em todas as Escolas
Municipais, trazendo à tona a importância da
roda de chimarrão como integração social.

X

O turno oposto da Escola Odila atende
atualmente 80 crianças, com a realização de
Oficinas
de Contação
de histórias,
informática, recreação, Brinquedoteca.

X

X
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Manteve-se o Projeto na Escola Otto
Gustavo Daniel Brands e implementou-se o
tempo integram em mais uma escola, a São
Judas.
A Mostra de Trabalhos Escolares é
desenvolvida mediante inscrição espontânea
das escolas e incentiva à iniciação científica
em Escolas da Rede Municipal e possibilita
a divulgação dos trabalhos realizados pelos
alunos, oportunizando a produção e a
socialização do conhecimento. Essa Mostra
serve de incentivo para participaçãodas
Escolas em Mostras Regionais.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

Código Ação Descrição

1020

1023

2019

Ampliação/reforma/infraestrutura
das EMEFs

Equipação das escolas de Ensino
Fundamental - EMEFs

Manutenção das EMEIS Materiais e serviços

Código
Iniciativa

30

Iniciativa

Sim

Não

Em
parte

Realização de
ampliação/reforma/infraestrutura das
escolas de ensino fundamental
conforme necessidades

X

A Escola Odila Rosa Scherer, está
fazendoum Projeto de revitalização de sua
biblioteca com os alunos do 9º Ano.Por se
tratar de uma no que exige contenção de
despesas
a
SME
contribuiu
com
assessoramento pedagógico, mas não com
recursos financeiros.

52

Continuidade e revitalização
bibliotecas escolares

65

Manutenção e revitalização dos
espaços tecnológicos das escolas

29

Manutenção das 31 escolas de
Ensino Fundamental

Conforme necessidade imediata. Licitação
para aquisição de 2 cozinhas: Cidade Nova e
Coronel Thomaz Pereira

Manutenção das
Educação Infantil

A manutenção das Escolas são realizadas
conforme necessidades. Nesse semestre,
levou-se
em
consideração
urgência,
emergência,
serviços
e
materiais
considerados essenciais ao funcionamento
da Escola.

31

das

Descrição
As
Escolas
que
receberam
ampliação/reforma/
infraestrutura
foram
Bento, São Judas, Prof. Adolfo, Narciso e
Alfredo. Foram consideradas para a
realização das obras as Escolas com maior
necessidade, devido a contenção de
despesas. A Escola São Judas recebeu
uma obra de maior vulto porque houve a
implantação de Turno Integral.

13 escolas de

X

X

X
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Esta iniciativa não está sendo cumprida
porque não há recursos financeiros
disponíveis.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Código Ação Descrição
2020

Código
Iniciativa

Manutenção das EMEIS - Demais
Profissionais
56

2021

1018

2022

Manutenção das EMEIS Profissionais da Educação

Ampliação/reforma/infraestrutura
de EMEIS

32

Iniciativa
Manutenção
e
realização
Seminário de Educação Infantil

Sim
do

Não

Em
parte

X

Realização de
ampliação/reforma/infraestrutura das
escolas de Ensino Infantil conforme
necessidades

O Seminário será realizado no 2º Semestre
de 2016 e terá como norte a troca de
experiências entre as escolas.

X

Manutenção da Alimentação
Escolar Materno Infantil

2034

Manutenção da Alimentação
Escolar - EJA

2028

Manutenção da Alimentação
Escolar Ensino Fundamental

33

Manutenção da alimentação escolar
de qualidade para escolas de
Educação
Infantil,
Ensino
Fundamental, e filintrópicas (Gaspar
Silveira Martins, APAE, CASVA e
Casa da Amizade)

Descrição

X
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As
Escolas
que
receberam
ampliação/reforma/
infraestrutura
foram
Passinho Seguro, Bela Vista, Arco-Íris .
Foram consideradas para a realização das
obras as Escolas com maior necessidade,
devido a contenção de despesas. Na EMEI
Bela Vista houve o conserto emergencial da
casa de bombas para regularização no
fornecimento de água na escola. Nas EMEIs
Arco-Íris e Passinho Seguro as obras
serviram
para adequar
os espaços
existentes
ao
número
de
alunos
matriculados.
O setor de alimentação escolar é
responsável por todas as etapas envolvidas
desde a compra do alimento até a refeição
ser oferecida para os alunos.
As
nutricionistas
são
responsáveis
pelo
cardápio servido nas escolas e por garantir
uma alimentação saudável adequada para
cada faixa etária e segura nos aspectos
higiênico-sanitários.
O
setor promove
formações com os funcionários responsáveis
pelo preparo de alimentos e higiene das
escolas, além de palestras com os
professores, pais para orientá-los quanto aos
bons hábitos alimentares. O setor realiza
visitas
técnicas
nas
escolas
para
acompanhar o funcionamento do programa,
assim como promover educação nutricional
com alunos, pais e professores.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Código Ação Descrição
Manutenção da Alimentação
2037
Escolar Ensino Médio
Manutenção da Alimentação
2034
Escolar - EJA

Código
Iniciativa
34

Iniciativa
Ampliação da aquisição de alimentos
da
agricultura
familiar
para
alimentação escolar.

Sim

Não

Em
parte

Descrição

X

No 1º Semestre foram adquiridos 68% dos
recursos vinculados em aquisição de
produtos da Agricultura Familiar.

2023

Apoio a Entidades de Educação
Infantil conveniadas

35

Repasse de recursos a entidade de
ensino infantil conveniadas - CASVA,
Escola Infantil Casa da Amizade

X

Foi realizado repasse ano Casva: R$
293.000,00
com
atendimento de em média 110 criança, para
a Casa da Amizade no valor de R$
154.000,00 com atendimento de em média
45 crianças.

2032

Apoio a Entidades de Educação
Especial conveniadas

36

Repasse de recursos e cedência de
profissionais à Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE

X

Foi realizado repasse de R$ 321.000,00 com
atendimento de 249 crianças, bem como
houve a cedência de 05 professores.

X

O CIES é mantido mediante aquisição de
materiais e serviços necessários ao seu
funcionamento. O CIES tem como objetivo
integrar as ações executadas pelos
sistemas de saúde, educação e assistência
social do Município, com vistas à atenção
integral à saúde e aprendizagem dos alunos
até 18 anos de idade oriundosde escolas
públicas do município, através da articulação
dos saberes
técnicos, científicos e
pedagógicos. São realizadas consultas e
avaliações pelos profissionais das áreas de
saúde, educação e assistência social;
como:
neurologista,
neuropediatra,
psicólogo, pediatra, psiquiatra infantil,
psicoterapeuta,
fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, psicopedagogo, orientador
educacional, assistente social, incluindo
tratamentos de fonoterapia, fisioterapia, e
outros mediante critérios
da equipe
multiprofissional.
Os
profissionais,
dentre
outros
compromissos pertinentes as suas funções,
responsabilizam-se
em capacitar os
professores, além de ações de integração
com profissionais especialistas de outras
áreas e retorno as famílias. (Lei 4361/20009)

2029

Manutenção do Centro Integrado
de Educação e Saúde - CIES

40

Manter e revitalizar o Centro
Integrado de Educação e Saúde CIES

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Código Ação Descrição

2033

Código
Iniciativa

Iniciativa

Continuidade e ampliação dos
Projetos EJA Intensivo e EJA regular
em nível de alfabetização.

Manutenção da Educação de
Jovens e Adultos - EJA

Sim

Não

Em
parte

X

53
Manutenção
e
realização
do
Seminário Municipal para alunos e
professores da EJA

X

O seminário para alunos e professores da
EJA ocorre no mês de outubro sendo que
este ano, por a Secretaria estar em
contenção de gastos, contará com
palestrantes de forma gratuita.

X

São beneficiados 639 alunos do Ensino
Fundamental das Escolas Municipais.
Recursos utilizados: PNATE, MDE e Salário
Educação.

X

São beneficiados 1.321 alunos do Ensino
Fundamental das Escolas Estaduais.
Recursos utilizados: PEATE, PNATE, MDE
e Salário Educação.

X

São beneficiados 165 alunos do Ensino
Fundamental da Educação Especial (APAE
e Classes Especiais Estado e Município) .
Recurso utilizado: MDE.

57
Concessão de transporte escolar
para alunos das escolas municipais,
conforme legislação
2027

Manutenção do Transporte
escolar Ensino Fundamental

59

60

2031

Concessão de transporte escolar
para alunos do ensino fundamental
das escolas estaduais, conforme
legislação
Concessão de transporte escolar
para educação especial, conforme
legislação

Manutenção do Transporte
escolar Educação Especial
61

2030

Manutenção da Educação
Especial

44

Manutenção das salas de recursos
para atendimento educacional
especializado em 10 escolas de
ensino fundamental

Descrição
Esses Projetos são desenvolvidos nas
Escolas José Duarte de Macedo e Dois
Irmãos. Foram ampliados o Projeto de EJA
intensivo (Jovens e dultos com mais de 23
anos) para o interior do município nas
localidades de Marechal Floriano e GrãoPará.

X
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A Secretaria não está destinando recursos
para a mantuenção das salas de recursos,
contudo, cada eEscola, juntamente com seu
APM está realizando esta manutenção.
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Código Ação Descrição

Código
Iniciativa

Iniciativa

Sim

1024

Equipação do Centro Integrado de
Educação e Saúde

40

Manter e revitalizar o Centro
Integrado de Educação e Saúde CIES

1017

Aquisição de imóveis

46

Ampliação gradativa da oferta de
vagas na Educação Infantil

X

30

Realização de
ampliação/reforma/infraestrutura das
escolas de ensino fundamental
conforme necessidades

X

48

Garantia da matricula de crianças de
4 e 5 anos na Educação Infantil a
partir de 2016, conforme Lei Federal
9394/1996 e alterações - LDB

X

49

Conclusão da construção da escola
de Educação Infantil do Bairro
Brands - Pró-infância, equipação e
funcionamento

1016

Construção de escolas de
educação infantil - EMEIS

336

1019

Equipação de escolas de
Educação Infantil - EMEIS

49

31

Construção de uma escola de
Educação Infantil no Bairro Xangrilá
Conclusão da construção da escola
de Educação Infantil do Bairro
Brands - Pró-infância, equipação e
funcionamento

Manutenção das
Educação Infantil

Não

Em
parte

Descrição
Não houve necessidade de compra de
materiais permantes para o CIES.

X

Apesar de não ter ocorrido a aquisição de
imóveis o Município realizou a ampliação
das vagas na educação intantil visando
atingir às metas do plano nacional de
educação, o que foi possível mediante
compra de vagas em escolas credenciadas
e adaptação de espaços em escolas já
existentes.

A construção foi concluída conforme Projeto
do Governo Federal, porém há necessidade
de adequação da infraestrura para o clima do
RS e segurança da Escola.
Obra iniciada.
Em fase de elaboração de licitação para
aquisição de mobiliários e equipamentos.

X

14 escolas de
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X

Não houve equipação de escolinhas por não
ter havido necessidade imediata estando a
Secretaria em contenção de gastos, haja
vista o aumento da despesa com
profissionais e transporte escolar do ensino
infantil visando atender a meta do plano
nacional de educação de 100% das crianças
de 4 a 5 anos na escola.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Código Ação Descrição

2036

Código
Iniciativa

Manutenção do Transporte
Escolar Ensino Médio
62

Iniciativa
Sim
Apoio a continuidade dos estudos
por meio da concessão de transporte
escolar aos alunos do ensino médio
X
das escolas estaduais, conforme
legislação
Continuidade dos projetos
Alfabetizado e EJA intensivo

2035

Brasil Alfabetizado

Brasil

Não

Em
parte

Os alunos do Ensino Médio são atendidos
mediante Termo de Adesão com o Governo
Estadual e complementado pelo Município,
tendo 544 alunos beneficiados.

X

Projeto Brasil Alfabetizado descontinuado no
município, devido a dificuldade de manter o
número mínimo de alunos exigido pelo MEC
nas turmas.

X

Projeto Brasil Alfabetizado descontinuado no
município, devido a dificuldade de manter o
número mínimo de alunos exigido pelo MEC
nas turmas.

X

Não havia recursos destinados em valor
suficiente e em função da contenção de
gastos não houve suplementação no
período.
Não havia recursos destinados em valor
suficiente e em função da contenção de
gastos não houve suplementação no
período.

53
Manutenção e continuidade
Programas Federais

de

70

29
1021

1022

2136

2137

Construção de ginásios/pavilhões
nas EMEFS
Ampliação/reforma/infraestrutura
de ginásios/pavilhões nas
EMEFS
Apoio ao Transporte de
Estudantes - Passe Livre Ensino
Técnico
Apoio ao Transporte de
Estudantes - Passe Livre Ensino
Superior

Manutenção das 31 escolas de
Ensino Fundamental

Descrição

29

Manutenção das 31 escolas de
Ensino Fundamental

X

343

Apoio a continuidade dos estudos
por meio de repasse de subsídios ao
transporte de estudantes, conforme
legislação.

X

343

Apoio a continuidade dos estudos
por meio de repasse de subsídios ao
transporte de estudantes, conforme
legislação.

X
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Não houve o repasse de recursos no ano em
função de serem provenientes de verbas
estatual e o Estado não haver repassado.
Foram realizados apenas cadastro de alunos
interessados.
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Código
Iniciativa

Contratação de Serviços de
Educação Infantil

Iniciativa

344

Ampliação
do
atendimento
a
crianças de zero a três anos de
idade na Educação Infantil, por meio
de serviços terceirizados.

69

Implantação de Projeto de Educação
Empreendedora
nas
Escolas
Municipais

Sim

Não

Em
parte

Descrição

X

No ano de 2016 houve a ampliação de 65
crianças atendidas a mais em relação ao
ano de 2015, sendo a maioria desses
atendimentos solicitados via judicial.

x

No primeiro Semestre foi elaborado
cronograma de aplicação das Oficinas de
Empreendedorismo nas turmas de 9º ano da
rede municipal, as quais serão desenvolvidas
no 2º Semestre.

2138

Realização de curso de formação
empreededora
2147

Iniciativas não orçamentáqrias
EIXO
Macro
objetivo
Código
0102

Objetivo 01

SOCIAL
Elevar o nivel de escolarização da população de Venâncio Aires.
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA
Realizar ações voltadas a educação nos diferentes niveis e modalidades promovendo o acesso, permanência e aprendizagem, garantindo ensino
de qualidade na educação infantil e fundamental, bem como incentivando a continuidade dos estudos de forma a elevar o nível de
escolarização da população.
Em
parte
Sim
Não
Descrição

Iniciativa
42- Apoio aos Conselhos Municipais: Conselho Municipal de Educação, Conselho da
Alimentação Escolar, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.

X

Apoio com disponibilização de local para
reuniões, assessoramento, diárias.

43- Apoio às Associações de Pais e Mestres - APMs.

X

Cursos, reuniões, assessoramento.

50- Busca junto ao Governo Federal de recursos para construção de novas escolas
infantis.

X

Duas escolas em construção. Governo
Federal não está disponilizando recursos
para escolas novas.

51- Parceria com Escola Técnica Federal em projetos pedagógicos.

X

Não houve parceria por falta de recursos do
IFSul.
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Código Ação Descrição

Código
Iniciativa

Iniciativa

Sim

Não

Em
parte

Concessão de 57 bolsas de estudos
provenientes de contrapartida da UNISC para
com o Município. A concessão das bolsas
normatiza a Cláusula Quarta do Convênio Nº
001/2002, celebrado entre o Município de
Venâncio Aires e UNISC.
Governo Federal não possui nenhum
programa no momento que contemple essa
iniciativa

63 - Apoio a continuidade dos estudos por meio da concessão de bolsas de estudo a
alunos universitários, conforme legislação
X

362- Estudo e busca de recursos para construção de uma escola de Ensino Fundamental
no Bairro Bela Vista
353- Continuidade da adesão no Programa Passe Livre Estudantil como incentivo a
continuidade dos estudos.
354- Estudo da viabilidade de implantação de laboratórios de ciência no Ensino
Fundamental.

X

X
X

356- Criação das brigadas de incêndio nas EMEIs, conforme legislação.

X

X
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É realizado o cadastramento dos alunos que
se enquadram nos requisitos da legislação
Como há falta de recursos para efetivação de
laboratórios, não houve estudos.

X

355- Continuidade do grupo de estudos para reavaliar o processo de inclusão de pessoas
com deficiência intelectual, múltipla ou transtorno global de desenvolvimento na Rede
Municipal de Educação.

Descrição

A SME disponibilizou, por duas vezes,
horário e fez o chamamento de pessoas
com interesses afins, porém não houve
quorum.
Realização de treinamento de funcionários
das EMEIs.
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APLICAÇÃO DE RECURSOS DO MDE E FUNDEB

A proposta orçamentária definiu uma aplicação da receita de impostos próprios e transferidos em manutenção e desenvolvimento do ensino em um percentual
de 27%. Por ocasião do encerramento do exercício observou-se uma aplicação de R$ 28.909.010,61 correspondente a 28,95% da receita de impostos próprios e
transferidos. Logo, houve um repasse proveniente de recursos próprios acima da receita definida no orçamento para gastos com manutenção e desenvolvimento
do ensino de R$ 1.737.773,58. Com relação ao percentual constitucional de 25% verifica-se uma aplicação a maior de R$ 3.940.542,36.

Importante se faz mencionar que a aplicação acima do percentual definido no orçamento deu-se, principalmente, em função da ampliação de mais de 500 vagas
na educação infantil visando o cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação de “Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as
crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da
vigência deste PNE”.

Com relação a aplicação dos recursos do FUNDEB o Município destinou do total das receitas recebidas de R$ 20.990.359,30 o valor de R$ 17.256.953,31 no
pagamento da folha dos profissionais de educação atingindo um percentual de 82,21% acima do mínimo definido legalmente de 60%.

Considera-se assim o pleno cumprimento da aplicação dos recursos mínimos definidos constitucional e legalmente para educação.
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AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS
PREVISTAS E ALCANÇADAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - AVALIAÇÃO DE METAS 2016

PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO
PREVISTO

ORÇAMENTO
ATUAL

TOTAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Avaliação 1° semestre
Produto da
ação

Meta

Executado

Avaliação

Programa 0010 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Planejamento Urbano
1025 - Equipação da secretaria de
planejamento urbano

Livre

1.000,00

324,80

324,80

324,80 ___

___

___

2039 - Manutenção da secretaria de
planejamento urbano

Livre

597.999,00

537.031,41

537.031,39

537.031,39 ___

___

___

598.999,00

537.356,21

537.356,19

537.356,19

TOTAL DO PROGRAMA

Programa
meio com
ações sem
meta para
avaliação

Programa 101 – Progestão
2003 - Capacitação e motivação do
servidor

Livre

TOTAL DO PROGRAMA

2.000,00

387,00

387,00

horas
capacitação
387,00
/servidor

2.000,00

387,00

387,00

387,00

1.115.242,00

1.302.525,02

1.300.731,78

1.300.731,78

1.115.242,00

1.302.525,02

1.300.731,78

1.300.731,78

2h

Meta não
0,44h atingida

Programa 0103 - A Cidade que Queremos
2040 - Manutenção dos serviços de
engenharia e urbanismo

Livre

TOTAL DO PROGRAMA
TOTAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

1.716.241,00

1.840.268,23 1.838.474,97

serviços
mantidos

1.838.474,97
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1

1 Meta atingida
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - AVALIAÇÃO INICIATIVAS 2016
EIXO

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Macro
objetivo Ter infraestrutura adequada ao crescimento do municipio e bem-estar da população
Código
0103

PROGRAMA A CIDADE QUE QUEREMOS

Objetivo Realizar ações voltadas ao planejamento das obras públicas e estudo, regulação, controle e planejamento da cidade visando a promover a
02
urbanização e bem-estar da população.
Código
Ação

Descrição

Código
Em
Iniciativa Descrição Iniciativas
Sim Não parte Descrição
Criação de equipes das Secretaria de Infraestrutura e
Serviços Públicos, Planejamento Urbano e Meio
123
Ambiente para elaboração e implantação do projeto de
X
estação de tratamento de esgoto comunitário nos
loteamentos carentes
sem descrição elaborada pela Secretaria

145

2040

Manutenção dos
serviços de engenharia
e urbanismo

262

71

Criação de equipes das Secretaria de Infraestrutura e
Serviços Públicos, Planejamento Urbano para
adaptação dos prédios e bens públicos visando a
mobilidade com acessibilidade

X

Criação de equipe das secretarias de Cultura,
Esportes e Turismo e Planejamento Urbano para
elaboração de planejamento para preservação de
áreas verdes e institucionais.

X

sem descrição elaborada pela Secretaria

sem descrição elaborada pela Secretaria

Instituição de um plano municipal de aproveitamento
das águas da chuva

X
sem descrição elaborada pela Secretaria

73

Implantação de um plano municipal de mobilidade
urbana

X
sem descrição elaborada pela Secretaria

74

Imlantação de um plano de calçamento de ruas

X

75

Implantação de um plano municipal para as calçadas

X

sem descrição elaborada pela Secretaria

sem descrição elaborada pela Secretaria
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Código
Ação

2040

Descrição

Manutenção dos
serviços de engenharia
e urbanismo

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

Em
Sim Não parte Descrição

77

Planejamento da urbanização dos espaços públicos
em distritos

79

Criação de equipe das Secretarias de Planejamento
Urbano e Infraestrututra e Serviços Públicos para
elaboração de projetos de trânsito e qualificação do
transporte coletivo

X

82

Realização da regularização fundiária dos lotes
urbanos com situação irregular

X

83

Elaboração de projetos e fiscalização de obras
públicas

X

84

Aprovação, fiscalização e licenciamento de obras
privadas

X

X
sem descrição elaborada pela Secretaria

sem descrição elaborada pela Secretaria

sem descrição elaborada pela Secretaria
sem descrição elaborada pela Secretaria
sem descrição elaborada pela Secretaria

Iniciativas não orçamentárias
EIXO

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Macro
objetivo Ter infraestrutura adequada ao crescimento do municipio e bem-estar da população
Código
0103

PROGRAMA A CIDADE QUE QUEREMOS

Objetivo Realizar ações voltadas ao planejamento das obras públicas e estudo, regulação, controle e planejamento da cidade visando a promover a
02
urbanização e bem-estar da população.
Em
Sim Não parte Descrição

Iniciativa
262-Criação de equipe das Secretarias de Cultura, Esporte e Turismo e Planejamento Urbano e
Obras Públicas para elaboração de planejamento para preservação de áreas verdes e institucionais.
78-Articulação junto ao Estado de planos de segurança nas rodovias estaduais que cruzam o
perímetro urbano.

X
X

sem descrição elaborada pela Secretaria
sem descrição elaborada pela Secretaria
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Considerando que a Secretaria de Planejamento é a responsável pela elaboração dos projetos de
obras, acompanhamento e fiscalização da sua execução segue o relatório de controle de obras.

Objeto

Valor (R$)

BRDE – Pavimentação
Distritos

Pista Atlética

Pav. Trecho Augusto
Schneider - Mariante
Pav. Trecho Rua dos
Marinheiros - Mariante

Revitalização Praça
Thomaz Pereira
Total Parcial
Construção de Ponte sobre
o Arroio São João

Pavimentação
Leopoldina

Pavimentação Cel.
Brito

Modernização Campo
Santa Tecla
Rem. Água Morsch,
União, S. F. Xavier e
Dietrich
Asf. E Bl. Morsch,
União, S. F. Xavier e
Dietrich
Asf. e Bl. Brands,
Macedo e Cel. Brito
Rede Coletora de
Esgoto (áreas 1 e 2)

P= 473.769,62
C= 3.481.200,00
T= 3.954.969,62
P= 25.938,63
C= 292.500,00
T= 318.438,63
P= 76.146,63
C= 293.317,89
T= 369.464,52
P= 13.605,09
C= 244.066,35
T= 257.671,44
P= 2.665,20
C= 263.851,85
T= 266.517,05
5.167.061,26
P= 253.787,73
P= 1.858.247,69
C=11.919.938,06
T=13.778.185,75
(A) 516.433,41
P= 719.117,51
C= 6.440.157,00
T= 7.159.274,51
(A) 362.647,28
P= 80.471,08
C= 232.741,41
T= 313.212,49
(A) 29.112,49
P= 171.783,08
P= 411.115,25
C= 6.297.308,52
T= 6.708.423,77
(A) 58.830,86
P= 367.566,67
C=5.142.186,79
T=5.509.753,46
(A) 71.584,48
C= 3.699.935,58
(A) 739.069,73

Situação em
31/12/2016

Total Pago (R$)

A Pagar (R$)

-

3.954.969,62

-

318.438,63

Sem Ordem Início

-

369.464,52

Sem Ordem Início

-

257.671,44

Sem Ordem Início

-

266.517,05

Sem Ordem Início

Sem Ordem Início

4.900.544,21
231.000,00

22.787,73

Em Execução

13.063.285,33

714.900,42

Em Execução

6.405.265,62

754.008,89

Em Execução

162.925,38

150.287,11

Em Execução

3.975,55

Em Execução

3.541.680,02

3.166.743,75

Em Execução

4.239.531,22

1.270.222,24

Em Execução

3.528.245,83

171.689,75

Em Execução

135.902,19
(A) 31.905,34
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Pav. Asfáltica Santa
Emília

UBS Bairro Cel. Brito

UBS Vila Arlindo

Ginásio Linha
Mangueirão
Ginásio Linha
Cachoeira

Revitalização Praça
Henrique Bender

Pav. Reinaldo
Schmaedecke

2ª Etapa UBS Cel.
Brito
2ª Etapa UBS Vila
Arlindo
Pró-infância Xangrilá

P= 1.881.438,32
C= 5.731.415,46
T= 7.612.853,78
(A) 408.057,47
P= 12.736,73
C= 325.565,44
T= 338.302,17
(A) 12.736,73
P= 1.641,74
C= 328.021,88
T= 329.663,62
(A) 1.641,74
P= 123.730,10
C= 243.750,00
T= 367.480,10
P= 98.178,90
C= 243.750,00
T= 341.928,90
(A) 20.787,57
P= 4.990,70
C= 158.477,66
T= 163.468,36
(A) 4.513,83
P= 58.466,44
C= 493.100,00
T= 551.566,44
(A) 41.658,57
P= 126.407,69
C= 45.131,90
T= 171.539,59
(A) 5.402,34
P= 106.362,47
C= 68.984,37
T= 175.346,84
P= 109.183,92
C= 1.577.181,17
T= 1.686.365,09

6.020.731,19

1.592.122,59

Em Execução

296.120,40

42.181,77

Em Execução

273.115,84

56.547,78

Em Execução

251.056,62

116.423,48

Em Execução

319.398,70

22.530,20

Em Execução

135.217,25

28.251,11

Em Execução

208.135,20

343.431,24

Em Execução

104.521,99

67.017,60

Em Execução

100.706,83

74.640,01

Em Execução

189.868,53

1.496.496,56

Em Execução

Rem. Água Santa
Tecla

P= 69.860,00

65.930,00

3.930,00

Em Execução

Pav. Santa Tecla

P= 420.697,35
C= 3.786.276,08
T= 4.206.973,43

1.181.486,19

3.025.487,24

Em Execução

P= 352.482,20

289.353,15

63.129,05

Em Execução

53.962.186,89

40.775.382,82

13.186.804,07

6.866.118,24

1.134.865,48

Paralisado

431.888,84

205.731,30

Paralisado

Pav. Rota do
Chimarrão II
Total Parcial

RS 422
Reforma EMEF São
Judas

P= 1.599.550,93
C= 6.401.432,79
T= 8.000.983,72
P= 637.620,14
(A) 45.054,66
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Total Parcial

8.638.603,86
P= 68.738,36
C= 202.966,04
T= 271.704,40

UBS Mariante

P= 17.659,59
C= 200.132,37
T= 217.791,96

UBS Battisti

Creche Pró-Infância
Academia Saúde
Mariante
UBS Cruzeiro
Obras
Complementares UPA
Construção Farmácia
Municipal
Rem. Água Brands,
Macedo e Cel. Brito
Fornecimento Inst.
Elevador
Instalação PPCIs em
EMEFs e Pavilhões
Escolares
Pav. Distrito Industrial

P= 367.121,85
C= 600.000,00
T= 967.121,85
P= 11.390,46
C= 180.000,00
T= 191.390,46
P= 38.688,93
C= 200.000,00
T= 238.688,93
P= 9.984,69
C= 214.675,36
T= 224.660,05
P= 7.546,55
C= 411.848,74
T= 419.395,29
P= 135.956,60
C= 49.500,00
P= 60.190,00
P= 415.210,18
C= 783.275,86
T= 1.198.486,04
P= 286.790,72

7.298.007,08

1.340.596,78

236.530,07
-

Concluída

-

Concluída

-

Concluída

-

Concluída

-

Concluída

-

Concluída

-

Concluída

-

Concluída

-

Concluída

-

Concluída

-

Concluída

-

Concluída

22.068,54

-

Concluída

675.164,89

-

Concluída

-

Concluída

(A) 35.174,33
217.659,59
(A) 132,37
784.545,77
(A) 182.576,08
189.484,37
(A) 1.906,09
211.722,95
(A) 26.965,98
204.886,19
(A) 19.773,86
375.046,69
(A) 44.348,60
109.084,40
(A) 26.872,20
49.500,00
48.160,00
(A) 12.030,00
979.094,82
(A) 219.391,22
265.332,31

Emei Arco-íris
(A) 21.458,41
2ª Etapa Sinalização
Turística
Pavimentação Rota do
Chimarrão
Conclusão Ginásio
Vila Arlindo

P= 432,72
C= 21.635,82
T= 22.068,54
P= 175.164,89
C= 500.000,00
T= 675.164,89
P= 13.864,87
C= 32.461,81
T= 46.326,68

41.865,02
(A) 4.461,66
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Complem. Distrito
Industrial

P= 113.998,14

113.998,14

-

Concluída

Pav. Diversas Ruas

P= 739.084,64

739.084,64

-

Concluída

Extensão rede trifásica
e subest. Mariante

P = 30.076,90

30.076,90

-

Concluída

Reforma EMEI
Passinho Seguro

P= 38.647,01

29.310,55
(A) 9.336,46

-

Concluída

Total Parcial

5.927.043,1

5.322.615,84
(A) 604.427,26

TOTAL GERAL

73.694.895,11

54.000.433,00

19.427.945,06

A – aditivos que já estão inclusos no total da coluna “valor”.

RESUMO DE OBRAS 2016
Número de obras não iniciadas
Número de obras em andamento
Número de Obras paralizadas
Número de obras concluídas
TOTAL DE OBRAS

Número
5
22
2
19
48

percentual
10,42%
45,83%
4,17%
39,58%
100,00%
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AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS
PREVISTAS E ALCANÇADAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
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PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

RECURSO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - AVALIAÇÃO DE METAS 2016

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO

Programa 0011 - Manutenção, Gestão e Serviços ao Estado - SISP
1026 - Equipação da secretaria de
infraestrutura e serviços públicos
Livre
1.000,00
2041 - Manutenção da secretaria de
infraestrutura e serviços públicos

Livre

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL
LIQUIDADO

Acompanhamento 2016
Produto da
ação

Meta

Executado

5.252,24

5.252,24

5.252,24 __

__

__

1.519.388,00

1.304.745,85

1.304.745,37

1.304.745,37 __

__

__

1.520.388,00

1.309.998,09

1.309.997,61

1.309.997,61

Avaliação

Programa
meio com
ações sem
meta para
avaliação

Programa 0101 - Progestão

1011 - Melhoria na infraestrutura de
prédios públicos
2003 - Capacitação e motivação do
servidor

Livre

1.000,00

Livre

TOTAL DO PROGRAMA

0,00

0,00

número de
melhorias no
centro
administrativo
0,00
SISP

1

1

horas
capacitação/
servidor

2h

6

Meta
atingida

número de
máquinas
adquiridas

1

2

Meta
atingida

3.000,00

3.380,00

3.380,00

3.380,00

4.000,00

3.380,00

3.380,00

3.380,00

51.000,00

600.900,00

550.900,00

550.900,00

Meta
atingida

Programa 0103 - A Cidade que Queremos
1027 - Renovação/Ampliação do parque
Livre e
de máquinas
Vinculado
1027 - Renovação/Ampliação do parque
de máquinas - Corsan
Vinculado

40.505,00

692,60

692,60

692,60
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PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

RECURS
O
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ORÇAMENTO
PREVISTO

Livre e
Vinculado
1028 - Obras de pavimentação e drenagem
urbana
Vinculado
1029 - Indenização para abertura de novas
vias
Livre
1031 - Construção/Melhorias de áreas
públicas urbanas

1035 - Equipação do serviço de sinal. e
fiscalização de trânsito
1078 - Infraestrutura do Parque Municipal
do Chimarrão
2123 - Manutenção do Parque do
Chimarrão

Livre

Livre e
Vinculado

Livre
Livre e
Vinculado

ORÇAMENTO
ATUAL

TOTAL
EMPENHADO

9.765.202,43

31.232.368,26

10.618.064,20

1.000,00

483.544,43

462.355,91

1.000,00

8.400,00

8.400,00

1.500,00

0,00

0,00

196.048,00

92.825,90

44.493,55

2.000,00

89.794,53

89.696,37

723.614,00

558.749,21

551.283,17

2042 - Manutençãodo parque de máquinas

Livre

1.298.310,00

1.461.018,15

1.460.443,50

2043 - Manutenção da drenagem urbana

Livre

686.944,00

791.834,17

791.827,78

2043 - Manutenção da drenagem urbana Corsan

Vinculado

197.830,00

288.347,57

254.662,50

TOTAL
LIQUIDADO

Acompanhamento 2016
Produto da
Meta Executado Avaliação
ação

número de
obras de
pavimentação/d
170.646,27
renagem
número de
8.400,00 vias abertas
número de
obras
0,00
realizadas

10.561.625,33

número de
equipamentos
de sinalização
de trânsito
44.493,55
adquiridos
Número de
melhorias
89.696,37
realizadas

551.283,17

Parque
mantido

número de
máquinas/equi
pamentos
1.460.443,50
mantidos
número de
791.827,78 manutenções/c
onstruções na
rede de esgoto
232.604,32
pluvial
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4

8

1

1

Meta
atingida
Meta
atingida

1

0

Meta não
atingida

4

5

Meta
atingida
parcialmente

1

6

Meta
atingida

1

1

Meta
atingida

41

42

Meta
atingida

800

960

Meta
atingida

RECURSO

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

2045 - Manutenção de abrigos coletivos

2048 - Manutenção da sinalização e
fiscalização de trânsito

Livre

23.278,00

Livre e
Vinculado

1032 - Equipação do serviço de
manutenção de áreas públicas urbanas
1034 - Equipação do serviço de
iluminação pública

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO

Livre

1.105.426,00

1.000,00

Livre e
Vinculado

9.071,81

1.202.287,59

6.026,90

9.071,81

1.182.314,45

6.026,90

13.571,00

148.050,80

147.679,80

2044 - Manutenção das vias urbanas

Livre

1.204.737,00

1.245.144,36

1.225.062,72

2046 - Manutenção e conservação de
áreas públicas

Livre

1.000.769,00

980.833,37

980.544,60

2047 - Manutenção do serviço de
iluminação pública

Livre e
Vinculado

3.397.409,00

3.393.023,84

3.253.518,66

TOTAL
LIQUIDADO

Acompanhamento 2016
Produto da
Meta Executado Avaliação
ação
número de
abrigos
mantidos

110

55

Meta
atingida
parcialmente

serviço de
sinalização e
fiscalização
mantido

1

1

Meta
atingida

número de
equipamentos
6.026,90
adquiridos

1

1

Meta
atingida

9.071,81

1.182.314,45

número de
equipamentos
Meta
147.679,80
adquiridos
1
2
atingida
m2 de
reparos no
calçamento
Meta
urbano
atingida
1.225.062,72
existente
7.000
4.800 parcialmente
número de
áreas
públicas
Sem
urbanas
controle
Meta não
980.544,60
mantidas
16
Secretaria
avaliada

3.253.518,66

TOTAL DO PROGRAMA

19.711.143,43

42.592.913,49 21.637.038,52

21.266.831,83

TOTAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS

21.235.531,43

43.906.291,58 22.950.416,13

22.580.209,44
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número de
pontos de
iluminação
mantidos

Sem
controle
pela
3.800 Secretaria

Meta não
avaliada

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
INFRAESTRUTURA E ESERVIÇOS PÚBLICOS - AVALIAÇÃO INICIATIVAS 2016

Iniciativas Orçamentárias
EIXO

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Macro
objetivo

Ter infraestrutura adequada ao crescimento do municipio e bem-estar da população

Código
0103

Objetivo 1

PROGRAMA
A CIDADE
QUEREMOS
Realizar ações
voltadasQUE
a manutenção
e melhoria das vias urbanas, dos espaços públicos, do
trânsito, da iluminação pública garantindo e otimizando a mobilidade urbana e o bem estar da
população.

Código
Ação

Descrição

2042

Manutenção do parque de máquinas

1027

Renovação/ampliação do parque de
máquinas

2044

Manutenção da vias urbanas

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas
Manutenção, renovação e
94
ampliação do parque de
máquinas

94

105

Manutenção, renovação e
ampliação do parque de
máquinas

Realização da manutenção
das vias urbanas
pavimentadas conforme
necessidade

Sim
x

Não

Em parte Descrição
Pequenos conserto, em oficina própria e
também terceirizado

x

Aquisição de um caminhão prancha contrato 141/2015 e um conjunto de
britagem móvel - contrato 39/2017

x

Reparos em vias públicas, em todo o
território urbano. Operação tapa buraco em
vias asfaltadas com CBUQ, Inclusive com
intalação de quebra-molas em diverss ruas
da cidade e bairros.
Nas ruas
pavimentadas com bloquetos ou pedra
(paralelepipedo) a manutenção é constante
e de acordo com as situações pontuais que
aparecem nos mais diversos pontos da
cidade e bairros. Areia, pó de brita e
bloqueos de concreto são adquiri- dos pela
Secretaria. Parte dos serviços são
executados por servidores, veículos e
máquinas da SISP. Serviços maiores de re
posição de calçamento são fei- tos por
empresa contratada, via registro de preços.
Somente de pó de brita foram adquiridos
860 m³.
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Código
Ação

2044

2043

1029

1028

Descrição

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

106

Realização da manutenção
das vias urbanas não
pavimentadas

99

Legalização de jazidas para
extração de materiais e
manutenção de ruas e
estradas

104

Realização de drenagem nas
vias urbanas conforme a
necessidade

Sim

Não

Em parte Descrição
Os serviços são executados com equipe da
SISP, patrolamento, limpeza de valas,
recolhimento de material que sobra e
recolocação de brita necessária que é
adquirida( 1.645 m³ brita 1 e 135 m³ de
pedrisco); e parte produzida no próprio
britador do Cerro do Baú ( 2.320 m³ ). Para
estes servios não existe uma pré
programação uma vez que depende do
desgaste e das in- tempéries.

x

Manutenção de vias urbanas

Manutenção da drenagem urbana

Indenização para abertura de novas vias

Obras de pavimentação e drenagem urbana

107

Abertura de novas vias
quando necessário

125

Manutenção do asfalto das
sedes e continuidade no
asfaltamento da sede dos
distritos

x

Foram colocados 400 metros na parte baixa
da cidade, 30 metros na coronel brito, 300
metros no loteamento ciencia, 30 metros na
felix da cunha e 200 metros em calçamento
comunitário.

x

x

x

Os procedimentos para a legalização das
jazidas de material junto aos diversos
órgãos reguladores são encaminhados pelo
Engenheiro de Minas lotado na Secretaria
do Meio Ambiente.

Foi realizada a indenização da Rua Sete de
Setembro, Bairro Morch, não houve a
abertura da rua. A indenização da via
ocorreu, para a retirada de imóvel que
encontrava-se no leito da via.
Em 14 de junho de 2016 ocorreu a
contratação de um financiamento atraves do
BRDE, para a construção de pavimentação
asfáltica, na sede dos distritos -m Distrito
de Teresinha, Centro Linha Brasil
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Código
Ação

1028

1028

2048

Descrição

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

Obras de pavimentação e drenagem urbana

Sim

Não

Em parte Descrição

95

Obras de pavimentação e
calçadas em ruas dos Bairros
Brands e Macedo - 2ª Etapa
PAC 2

x

Pavimentação, microdrenagem, sinalização
viária, nos Bairros em destaque, através de
contratação do Programa de Aceleração do
Crescimento

357

Pavimentação de ruas e vias.

x

Rua Wilibaldo Ertel e Emilio Selback

96

Obras de pavimentação e
calçadas em ruas dos Bairros
Morsch, União, São
Francisco Xavier e Dietrisch 2ª Etapa PAC 2

x

Pavimentação, microdrenagem, sinalização
viária, nos Bairros em destaque, através de
contratação do Programa de Aceleração do
Crescimento

79

Criação de equipe das
secretarias de Planejamento
Urbano e Infraestrututra e
Serviços Públicos para
elaboração de projetos de
trânsito e qualificação do
transporte coletivo

Obras de pavimentação e drenagem urbana

Manutenção da Sinalização e
Fiscalização de Transito

108

Realização periódica de
estudo técnico do trânsito
municipal.

x

x
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Esta demanda implica além do empenho e
vontade do gestor; em gastos com
contratação de empresa especializada
neste assunto e foi nisto que esta iniciativa
esbarrou.

Este estudo foi realizado neste ano, através
da contratação de empresa especializada
no assunto, o que inclusive resultou na
instalação de TRÊS semáforos novos na
cidade.
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Código
Ação

2048

2048

2048

2045

Descrição

Manutenção da Sinalização e
Fiscalização de Transito

Manutenção da Sinalização e
Fiscalização de Transito

Manutenção da Sinalização e
Fiscalização de Transito

Manutenção de abrigos coletivos

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

111

Realização de campanhas de
orientação e fiscalização de
trânsito

112

Realização do trabalho de
orientação e fiscalização no
trânsito

113

Manter trabalho integrado
com associações, empresas
e profissionais de serviços de
táxi e transporte coletivo
municipal.

115

Manutenção dos abrigos
coletivos

Sim

Não

Em parte Descrição

x

Durante o ano foram feitas campanhas de
orientação sobre Legislação do Trânsito em
Escolas
Empresas
e
Entidades.
Orientação e fiscalização, são realizados
diáriamente dentro das funções rotineiras
que são cumpridas nas ruas da cidade.

x

O trabalho de orientação e fiscalizaçao é
feito nas atividades diárias da equipe dos
fiscais de trânsito nas ruas da cidade; nos
pontos e horários de fluxo mais intenso de
pessoas
e
veículos,
dentro
das
possibilidades que o quadro de servidores
do Departamento oferece. Também em
locais de eventos públicos na cidade, sedes
distritais e Parque do Chimarrão.

x

Este trabalho restringiu-se à orientações a
respeito de legislação pertinente a estas
atividades quando solicitadas por estas
entidades ou profissionais.

x
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Foram construíd0s 10 novos abrigos para
passageiro de onibus: Bairro Gressler, La.
Picada Nova, Senador Pinheiro Machado
bairro Aviação, Linha Cipó, Bairro Santa
Tecla, Linha Travessa, Picada Mariante,
Bairro Bela Vista, La. Olvao Bilac e La.
Taquari Mirim e 28 revitalizadas na cidade,
bairros e interior.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Código
Ação

2046

2046

Descrição

Manutenção de abrigos coletivos

Manutenção e conservação de áreas
públicas urbanas

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

116

117

Equipação do serviço de
fiscalização e trânsito

Realização da limpeza das
áreas públicas urbanas

Sim

Não

Em parte Descrição

x

Foi adquidiro um soprador,uma pistola para
pintura e
contratada empresa para
fornecimento e instalação de semáforos: 1
na esquina das ruas Júlio de Castilhos com
a Conde D'eu. 1 na esquina da rua General
Osó- rio com a Cel. Agra e 1 na esqui- na
da rua Sete de Setembro com a rua
tiradentes.

x

A equipe de Limpeza Urbana sempre existiu
como um Departamento da SISP. Só que a
partir do exercício de 2015, a coordenação
destes serviços passou para a Secretaria do
Meio Ambiente. Em torno de 17 pessoas,
entre operários, motoristas e operadores de
máquina compoem
a mesma.
Suas
atividades são a manutenção da limpeza das
praças e ruas centrais, recolhimento de galho
e entulhos provenientes de podas e limpezas
em ruas avenidas e áreas públicas de uso
comum da população. Tendo em vista o
grande volume de serviço com limpeza,
capina, vareção, pintura de cordões de
calçadas e roçada das faixas laterais das vias
e avenidas de acesso à cidade, bem como a
limpeza
e
permanente
roçada
do
caminhódromo do Acesso Grão Pará, foi mais
uma vez neste ano celebrado um contrato de
registro de preços com uma empresa
contratada para a realização destes serviços.
Ainda, novamente neste ano foi aditado por
mais um ano o contrato com a empresa que
faz a manutenção e limpeza dos sanitários
das duas praças centrais da cidade, com uma
pessoa em cada local, de 2ª feira ao sábado
ao meio dia. Fora destes horários, até o
fechamento dos sanitários em torno das 22:00
horas de 2ª à Domingo é feito por operários da
equipe da limpeza urbana que cuidam da
limpeza das praças.
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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Código
Ação

Descrição

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

119

x

120

Manutenção de áreas de lazer

x

Além da limpeza nas academias ao ar livre,
há a manutenção das praças, conforme já
descrito no ítem 117.

2046

Manutenção e conservação de áreas
públicas urbanas

1031

Construção/melhorias de áreas públicas
urbanas

119

1032

Equipação do serviço de manutenção
de áreas públicas urbanas

118

Equipação do serviço de
limpeza e conservação
urbana

101

Realização do cadastramento
de todos os pontos de
iluminação pública

Realização de manutenção e
melhorias nos cemitérios
municipais

x

102

102

Manutenção e melhoria da
iluminação pública

Manutenção e melhoria da
iluminação pública

Não foi feito nenhum investimento de
melhoria por falta de espaço físico e
disponibilidade financeira.
Aquisição de bomba submerça para o poço
de água da praça da matriz,

x

x

Manutenção do serviços de iluminação
pública

Equipação do serviço de iluminação
pública

Em parte Descrição
Somente foi feia a manutenção de limpeza
diária e alguns pequenos reparos por avarias
causadas por temporal no telhado do prédio
das gavetas do cemitério municipal.

2046

1034

Não

Realização de manutenção e
melhorias nos cemitérios
municipais

Manutenção e conservação de áreas
públicas urbanas

2047

Sim

O cadastramento de pontos fica sob analise
da concessionária, após serem instaladas
pelo setor, lança-se para a concessionaria,
onde a mesma faz o cadastramento.

x

Manutençao por solicitação dos usuários.
Padronização de Lâmpadas na RS422
trecho asfaltado, por lâmpadas vapor de
sódio alta pressão 150W, padronização de
lâmpadas na Rua Ruperti Filho, bairro
Xangrilá, por lâmpadas 150W vapor de
sódio.

x

Aquisição de dois veículos perua station
para serem utilizados na iluminação pública.
a aquisição de frota é necessária devido à
alta demanda, alem dos veiculos anteriores
terem mais de 25 anos de uso, não havendo
mais condições para trabalho.
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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

Código
Ação

1078

2123

Descrição

Infraestrutura do Parque Municipal do
Chimarrão

Manutenção do Parque do Chimarrão

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

203

203

Manutenção e melhorias na
estrutura do Parque do
Chimarrão

Manutenção e melhorias na
estrutura do Parque do
Chimarrão

Sim

Não

Em parte Descrição

x

Foi realizada a reforma do bochodromo e o
PPCI do ginário poliesportivo, além de
melhorias realizadas através da entidade
AFENACHIM que realizou a Festa Nacional
do Chimarrão.
Reforma do bochõdromo
(piso), ppci do Poliesportivo, conclusão
portão próximo ao poliesportivo e portão
c/guarita fundos próximo motocrós; reforma
cerca pista tiro laço e arquibancada da pista
rodeio. Reforma parcial madeirame e
telhado aluzinco do galpão morada velha
destruído por temporal. PAGAMENTO DAS
DESPESAS: Menos as madeiras e a mãode-obra da reforma das instalações do
parque de rodeio, o restante das melhorias
acima citado foi todo feito com material e
mão-de-obra
especializada,
quando
necessária, adquiridos nas contas de
material de consumo e serviços para
manutenção do parque e de sua infra
estrutura. A maior parte dos serviços foi
feita pela equipe de operários e pedreiros da
SISP.

x

Manutenção dos serviços de limpeza,
roçadas e corte de gramados. Feita limpeza
de todas as caixas d'água; identificação dos
pontos de água própria para o consumo
humano em todas as dependências do
Parque
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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

Iniciativas não orçamentárias
EIXO

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Macro
objetivo

Ter infraestrutura adequada ao crescimento do municipio e bem-estar da população

Código
0103

Objetivo 1

PROGRAMA
A CIDADE
QUEREMOS
Realizar ações
voltadasQUE
a manutenção
e melhoria das vias urbanas, dos espaços públicos, do
trânsito, da iluminação pública garantindo e otimizando a mobilidade urbana e o bem estar da
população.
Sim

Iniciativa

100 - Manter plano de trabalho para organização dos serviços prestados pela Secretaria

121 - Criação de equipes das Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos, Planejamento Urbano e
Meio Ambiente para elaboração de planejamento para preservação de áreas verdes e
institucionais.

Não

Em parte Descrição
Um plano de trabalho é estabelecido por
cada uma das várias equipes dos diveros
departamentos e setores da secretaria,
conforme demandas ou projetos. Porém
não raro a urgência de novas demandas
imprevistas se sobrepõe ao que estava
planejado, muitas vezes não é possível
concluir o planejado no tempo e prazo
planejados.

x

x
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Causas: falta de pessoal e com o quadro
reduzido e a grande demanda de serviços.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Código
Ação

2048

2048

Descrição

Manutenção da Sinalização e
Fiscalização de Transito

Manutenção da Sinalização e
Fiscalização de Transito

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

109

110

Realizar a sinalização
horizontal, vertical e eletrônica
do trânsito municipal

Implantação e manutenção do
parquimetro

Sim

Não

Em parte Descrição

x

Em execução. Sinalização horizontal com
pintura de faixas para pedestres. Foi
contratada empresa para fazer pintura de
orietação
em
ruas
alfaltadas
da
cidade(faixas
amarelas
e
brancas).
Identificação de locais de estacionamento
preferencial para idosos e deficientes
físicos. Sinalização vertical comcolocação
de placas de identificação de horários de
estacionamento permissão ou não de
estacionamento e identificação de ruas na
cidade e bairros.
Sinalização eletrônica
com a instalação de TRÊS semáforos: 1 na
esquina das ruas Júlio de Castilhos com a
Conde D'eu. 1 na esquina da rua General
Osório com a Cel. Agra e 1 na esquina da
rua Sete de Setembro com a rua Tiradentes.
Sinalização aérea com colocação de placas
suspensas nas principais ruas de acesso à
cidade com orientações de indicação de
sentidos obrigatórios e identificação de
órgãos públicos e estabeleciemntos.

x

O sistema de estacionamento rotativo pago
através do parquímetro é regido pela Lei
Municipal 5263/2013 e alterações e
regulamentado pelo Decreto 5893/2016. A
gestão é terceirizada com empresa licitada
que administra a execução das regras
estabelecidas inclusive a cobrança do preço
público e repassa parte do valor à
administração
conforme
percentual
estabelecido em contrato gerando uma
receita de em torno de R$ 11.000,00
mês/R$ 132.000,00 ano para a Prefeitura.
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AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS
PREVISTAS E ALCANÇADAS
SECRETARIA DE SAÚDE
Incluindo a aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde (ASPS)

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000

SECRETARIA DE SAÚDE - AVALIAÇÃO DE METAS 2016

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO
PREVISTO

ORÇAMENTO
ATUAL

TOTAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Avaliação 2016
Produto da
ação

Meta

E xe c ut a do

A v a lia ç ã o

Programa 0012 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Saúde

1036 - Equipação da secretaria de saúde

Vinculado

1.000,00

0,00

0,00

0,00

___

___

2049 - Manutenção da secretaria de saúde

Vinculado

836.444,00

926.212,77

926.181,16

926.181,16

___

___

837.444,00

926.212,77

926.181,16

926.181,16

TOTAL DO PROGRAMA

programa meio
sem metas para
avaliação

Programa 0101 - Progestão
2014 - Informatização administrativa Manutenção

Vinculado

41.473,00

53.658,76

53.658,76

53.658,76

sistema de
informação
mantido

2003 - Capacitação e motivação do servidor

Vinculado

7.952,00

8.176,24

8.176,24

2002 - Beneficios ao servidor

Vinculado

12.000,00

11.161,70

11.161,70

horas
capacitação/s
8.176,24
ervidor
benefícios
concedidos
11.161,70 ao servidor

61.425,00

72.996,70

72.996,70

72.996,70

TOTAL DO PROGRAMA

1

Meta atingida

6h

2,5

Meta não
atingida, devido a
contenção de
gastos

2

2

Meta atingida

0

Meta atingida,
não houve a
necessidade de
novas
equipações

1

Programa 0104 - Mais Saúde em sua Vida

1093 - Equipação do serviço de atendimento
ao paciente

Vinculado

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Unidade
equipada
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1

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

2050 - Manutenção serv. De atendimento ao
paciente - Secret. Saúde

1037 - Construção de unidades básicas de
saúde

1038 - Ampliação/Reforma/Infraestrutura de
UBS

1039 - Equipação das unidades básicas de
saúde

1040 - Implantação de academias de saúde

RECURSO

Vinculado

Vinculado

Vinculado

Vinculado

Vinculado

ORÇAMENTO
PREVISTO

413.818,00

500.000,00

251.295,06

75.527,00

148.485,00

ORÇAMENTO
ATUAL

417.891,85

368.673,68

307.069,35

550.669,04

340.639,49

TOTAL
EMPENHADO

417.891,85

246.740,72

22.825,11

371.250,41

0,00

TOTAL
LIQUIDADO

Avaliação 2016
Produto da
ação

417.891,85

Número de
pessoas
atendidas

246.740,61

Número de
Unidades
Básicas de
Saúde
Construídas

22.825,11

Número de
UBS
reformadas

369.650,41

Número de
Unidades
Básicas
Equipadas

0,00

Número de
academias
Implantadas
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Meta

Executado

48.000
(média de
200
atendimentos
30.150
diários)

2

3

17

2

Avaliação

Meta atingida

2

Meta
parcialmente
atingida,
unidades estão
em construção

1

Meta
parcialmente
atingida,
reformada UBS
Santa Tecla
que havia sido
atingida por
sinistro

5

Meta
parcialmente
atingida,
processo
licitatório em
andamento

1

Meta
parcialmente
atingida

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

1094 - Equipação das academias de saúde
1096 - Equipação da farmácia municipal

1041 - Equipação centro de atend.
Psicossocial - CAPS II / CAPS AD
2051 - Manutenção das unidades básicas de
saúde

2052 - Manutenção das academias de saúde

2053 - Manutenção das equipes estratégia de
saúde da família - ESFS

RECURSO

Vinculado

Vinculado

ORÇAMENTO
PREVISTO

1.000,00
1.000,00

ORÇAMENTO
ATUAL

11.268,76
0,00

TOTAL
EMPENHADO

0,00
0,00

Vinculado

2.000,00

0,00

0,00

Vinculado

5.432.628,00

5.911.855,42

5.896.652,23

Vinculado

Vinculado

189.941,00

2.216.114,00

148.789,52

3.178.129,63

128.090,84

2.960.085,82

TOTAL
LIQUIDADO

Avaliação 2016
Produto da
ação

Meta

Executado

Avaliação

0,00

Número de
academias
da sáude
equipadas

2

0

Meta não
atingida,
aguarda
finalizar
licitação

0,00

Unidade
equipada

1

1

Meta atingida

0

Meta atingida,
não houve
necessidade de
novas
equipações

301.687

Meta atingida
parcialmente

3

Meta atingida
parcialmente,
haja vista que
somente três da
quatro
academias
prevista estão
em
funcionamento.

130.519

Meta atingida
parcialmente

0,00

Número de
Centros
Equipados

2

Número de
5.892.701,83 Atendimentos 330.240

128.090,84

Número de
Academias
Mantidas

4

Número de
Atendimentos
realizados
2.960.085,82
dos EFFs
206.676
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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO
PREVISTO

ORÇAMENTO
ATUAL

TOTAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

2054 - Manutenção das equipes agentes
comunitários de saúde - EACS

Vinculado

1.838.747,00

1.452.741,84

919.045,44

919.045,44

Avaliação 2016
Produto da
ação

Meta

Número de
Visitas
Domiciliares
Reaizadas
pelo EACS

44.265

105

Executado

Avaliação

46.959

Meta atingida

110

Meta atingida

2055 - Manutenção primeira infância melhor PIM

Vinculado

99.108,00

109.895,01

87.062,61

Número de
Crianças (0 à
6 anos)
87.062,61
atendidas

2056 - Manutenção centros de atend.
Psicossocial - CAPS II CAPS AD

Vinculado

1.693.213,00

1.563.541,82

1.552.734,88

Número de
1.552.734,88 Atendimentos

33.149

17.634

Meta atingida
parcialmente

Número de
pessoas
beneficiadas

370.851

220.800

Meta atingida
parcialmente

15.075

19.002

Meta atingida

17.062

62.985

Meta atingida

2057 - Assistência farmacêutica - Farmácia
Básica

Vinculado

1.644.266,00

1.913.589,15

1.758.196,48

1.758.196,48

2059 - Manutenção dos serviços de saúde
bucal

Vinculado

1.465.883,00

1.410.269,31

1.408.392,46

Número de
1.408.392,46 atendimentos

2060 - Manutenção do serviço suporte
tratamento de saúde

Vinculado

1.345.590,00

1.487.456,06

1.467.285,78

1.467.038,78

Número de
pessoas
atendidas

Meta atingida
2140 - Manutenção da unidade de saúde
prisional

Vinculado

874.863,21

709.159,39

577.766,98

Número de
577.766,98 atendimentos

544

3.965

(consultas e
procedimentos
realizados)

Meta atingida
2141 - Manutenção do serviço de atenção
domiciliar
2062 - Manut. Unidade de acolhimento inf.
Juv. Dependentes quimicos

Vinculado

Vinculado

928.783,00

525.219,00

646.836,94

600.256,43

632.876,42

504.000,00

632.876,42

Número de
pacientes
atendidos

420

1092

(muitos pacientes
permanecem em
acompanhamento por
longo período)

504.000,00

Número de
pessoas
atendidas

26

9

Meta atingida
parcialmente
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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

1046 - Equipação da unidade de pronto
atendimento - UPA
1091 - Equipação dos serviços de urgência e
mergência - Samu básico

1092 - Equipação dos serviços de urgência
emergência - Samu avançado

2063 - Serviço especializado, consultas,
diagnósticos e terapeutico

2064 - Manutenção dos serviços de urgência
e emergência - Hospital

2065 - Manutenção dos serviços de
internação hospitalar

2066 - Manutenção dos serviços de
internação hospitalar - UTI

RECURSO

Vinculado

Vinculado

Vinculado

Vinculado

Vinculado

Vinculado

Vinculado

ORÇAMENTO
PREVISTO

23.000,00

2.000,00

2.000,00

2.811.712,89

4.448.513,20

12.436.728,80

2.455.639,00

ORÇAMENTO
ATUAL

10.325,00

367,61

1.000,00

2.256.821,65

3.823.822,45

12.646.073,37

3.329.447,74

TOTAL
EMPENHADO

10.325,00

0,00

0,00

2.235.186,84

3.823.820,73

12.314.046,12

3.246.957,62

TOTAL
LIQUIDADO

Avaliação 2016
Produto da
ação

10.325,00

Unidades
equipadas

0,00

Serviço
equipado

0,00

Serviço
equipado

2.206.686,84

Número de
pessoas
beneficiadas

Número de
3.823.820,73 atendimentos

12.314.046,12

3.246.957,62

Número de
internações
SUS no
hospital

Número de
internações
na UTI
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Meta

1

1

1

310.713

66.640

5.029

639

Executado

Avaliação

1

Meta atingida,
através de Termo
de Parceria com
HSSM

0

Meta atingida, não
houve necessidade
de equipação

0,00

Meta atingida, não
houve necessidade
de equipação

92.559

Meta atingida
parcialmente
(devido ao decreto
de contenção de
gastos)

39.627

Meta atingida
parcialmente
(muitos
atendimentos antes
realizados no
HSSM são
realizados na UPA)

4.840

Meta atingida
parcialmente (pode
ser considerado
reflexo das ações
preventivas
desenvolvidas)

239

Meta atingida
parcialmente ( a
grande maioria fica
internada por vários
dias no leito)

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO
PREVISTO

ORÇAMENTO
ATUAL

TOTAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Avaliação 2016
Produto da
ação

Meta

Executado

Avaliação

2067 - Manutenção dos serviços de
nefrologia

Vinculado

1.616.882,00

2.017.179,47

1.990.302,54

1.990.302,54

Número de
atendimentos

18.420

18.232

Meta atingida
parcialmente

2069 - Manutenção dos serviços de urgência
e emergência - UPA

Vinculado

5.682.476,00

5.392.454,41

5.383.222,41

5.383.222,41

Número de
atendimentos

39.834

42.414

Meta atingida

2070 - Manutenção do serv. De urgência e
emergência - Samu básico

Vinculado

602.501,00

601.111,63

573.845,00

573.845,00

Número de
atendimentos

1.236

1.246

Meta atingida

2.063.977,92

Número de
atendimentos

632

Meta atingida, haja
vista atendimento
da demanda

0

Meta atingida, não
foi necessário
novas equipações

4.091

Meta atingida

1

Meta atingida

6.441

Meta atingida
parcialmente

2

Meta parcialmente
atingida

2071 - Manutenção do serv. De urgência e
emergência - Samu avançado
1042 - Equipação da vigilância sanitária

Vinculado

Vinculado

2.148.028,00

5.504,00

2.157.985,67

5.504,00

2.063.977,92

178,00

178,00

Unidades
equipadas

1.081

1

2072 - Manutenção dos serviços de vigilância
sanitária

Vinculado

641.089,00

562.872,18

513.721,10

Número de
Procedimentos
513.721,10
realizados

1043 - Equipação da vigilância
epidemiológica/ambiental/trabalho

Vinculado

95.594,00

349.769,02

275.651,40

275.651,40

Unidade
equipada

2073 - Manut. Serv. De vigilância
epidemiológica/ambiental/trabalho

Vinculado

779.406,00

762.976,93

733.951,64

733.951,64

Número de
atendimentos

6.534

24.000,00

Número de
ações de
vigilância em
saúde
apoiadas

3

2139 - Apoio a realização de ações voltadas
a vigilância em saúde

Vinculado

0,00

32.000,00

32.000,00

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000

3.960
1
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PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

2074 - Manutenção de ações de
orientação/Complementação alimentar
TOTAL DO PROGRAMA
TOTAL SECRETARIA DE SAÚDE

RECURSO

Vinculado

ORÇAMENTO
PREVISTO

ORÇAMENTO
ATUAL

TOTAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

267.076,00

263.426,35

263.426,35

263.426,35

53.666.630,16

55.341.870,17

52.411.510,70

52.369.213,19

54.565.499,16

56.341.079,64

53.410.688,56

53.368.391,05

Avaliação 2016
Produto da
ação

Número de
pessoas
atendidas

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000

Meta

14.453

Executado

Avaliação

7.334

Meta atingida
parcialmente em
função da
contenção gastos

Estado do Rio Grande do Sul
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SAÚDE - AVALIAÇÃO INICIATIVAS 2016

Iniciativas Orçamentárias
EIXO

SOCIAL

Macro
objetivo Promover o Acesso geral e elevar o nivel de saúde da população
Código
0104

PPOGRAMA MAIS SAÚDE EM SUA VIDA

Objetivo Realizar ações voltadas a promoção da sáude preventiva e assistencia curativa atuando em serviços de saúde básica, de média e alta complexidade
01
proporcionando o acesso geral e elevando o nível integral da saúde da população.
Código
Ação

Descrição

Código
iniciativa

Em
Descrição Iniciativas

Sim

Não parte Descrição

x

Foi implantada a Estratégia de Saúde da Família em
Vila Mariante contando agora o Município com 7
equipes de saúde da família: Mariante, CAIC ESF I e
II, Macedo , Santa Tecla, Gressler e Tabalar.

x

As Equipes ESF's foram mantidas e algumas
receberam neste primeiro semestre, agentes
Comunitários de Saúde para àreas que estavam
descobertas.

x
Manutenção do Programa Estadual de
Residência Multiprofissional na Atenção Básica.

O serviço de Residência Multiprofissional na Atenção
Básica vem sendo mantido e acompanhado pelo
Município, junto a Estratégia de Saúde da Família III
na Vila Macedo. Agrega a equipe e a rede da saúde,
atendimento supervisionado de profissionais da àrea
de psicologia, nutrição, medicina e enfermagem.

x
Manutenção do Núcleo de Apoio à Sáude da
Familia - NASF.

Foi realizada a manutenção do Programa, buscando
habilitar a Equipe de Porte II pra Porte I, devido ao
aumento do Nº de Equipes ESF. O NASF oferece
suporte de equipe multiprofissional (atualmente
composto por educador físico, nutricionista, psicólogo
e fisioterapeuta) às Estratégias de Saúde da Família,
para atendimento aos casos críticos.

263
Implantação de novas Equipes de Saúde da
Familia

264

2053

Manutenção, equipação e melhorias das seis
Equipes de Saúde da Familia existentes: CAIC
ESF I e II, Macedo ESF III, Santa Tecla ESF IV,
Gressler e Tabalar.

Manutenção das equipes de Estratégia
de Saúde da Familia - ESFs
345

275
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Código
Ação

2054

Descrição

Código
iniciativa

265

Ampliação do numero de microáreas atendidas
pelos agentes comuitários de saúde nos bairros
Gressler, Taballar, Battisti, Cruzeiro, Mariante e
Linha 17 de Junho.

266

Manutenção do serviço de agentes comunitários
de saúde nas 30 microáreas atendidas por
agentes comunitários de saúde - EACS
existentes

Manutenção das equipes de Agentes
Comunitários de Saúde - EACs

276

2051

Manutenção das Unidades Básicas de
Saúde

277

Construção de Unidades Básicas de
Saúde

Criação de equipes das Secretarias de Saúde e
Educação para manutenção e ampliação das
ações educativas e preventivas nas escolas do
municipio voltadas a saúde integral das crianças

269

326

Disponibilizar atendimento nos posto de saúde
do interior com equipe multidisciplinar, tais como:
fisioterapeutas, educadores fisicos,
nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais.

x

Algumas àreas já foram contempladas, como Linha 17
de Junho, Battisti, Gressler e Tabalar, passando para
30 Micro Areas no EACS

Foi realizada a manutenção do serviço, buscando
recolocar servidores nas àreas descobertas

x

O serviço vem sendo mantido com apoio aos Grupos
de Hipertensos e Diabéticos. Hoje são em torno de 08
grupos ativos com aproximadamente 20 integrantes
cada, com reuniões mensais, onde recebem
orientações de profissionais da àrea de psicologia,
nutrição e educador físico
As ações do PSE- Programa Saúde na Escola e
Sorrindo para o Futuro são desenvolvidas por
profissionais da saúde e educação, na Escola Otto
Brands, EMEI Gente Miúda, com um cronograma de
palestras e atividades com os alunos, pais e
professores.

x

x

x

Foram realizadas manutenções e melhorias dentro da
normalidade visando proporcionar condições de
realização dos trabalhos das unidades sem
manutenções ou melhorias de maior vulto.

Estas atividades estão sendo desenvolvidas junto a
Unidade Móvel, de acordo com as necessidades de
cada local que recebe atendimento.

x

Explicações constantes na iniciativa vinculada a ação
1038

x
Construção de Unidades Básicas de Saúde

As Unidades de Saúde de Vila Arlindo e Coronel Brito
estão em fase de construção.

Construção de novo prédio da farmácia municipal x
ao lado do prédio atual.

A construção está concluída e os medicamentos já
são distribuídos aos usuários neste local.

Manutenção do Núcleo de Apoio à Sáude da
Familia - NASF.

334

270

Não parte Descrição

Sim

Dar continuidade e ampliar o trabalho com grupos x
de pacientes hipertensos, diabéticos, gestantes,
adolescentes entre outros junto às unidades de
saúde

Manutenção e melhorias das 15 Unidades de
Saúde existentes

275

1037

Em
Descrição Iniciativas
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Código
Ação

1038

1039

2064

Descrição

Ampliação/reforma/infraestrutura de UBS

Código
iniciativa

269

Manutenção e melhorias das 15 Unidades de
Saúde existentes

Sim

Não parte Descrição
As Unidades de Saúde de Saúde passam por
constantes pequenas melhorias na sua estrutura
física e de equipamento/ móveis. Foi realizada a
reforma na Unidade Básica de Saúde Santa Tecla,
que havia sido danificada por sinistro.

x

x

335

Equipação de Unidades Básicas de Saúde

271

Aquisição de nova unidade móvel com equipe
formada por técnico de enfermagem, cirurgião
dentista e médico clinico.

272

Aquisição de novos veículos para a Secretaria de x
Saúde.

Equipação das Unidades Básicas de
Saúde

Manutenção dos serviços de urgência e
emergência - Hospital

288

2070

Em
Descrição Iniciativas

Manutenção do contrato de gestão com o
Hospital São Sebastião Mártir para serviços de
atendimento de urgências e emergências no
Pronto Atendimento

Manutenção dos serviços de urgência e
emergência - SAMU Básico

339

x

Alguns móveis e equipamentos foram realocados
entre as Unidades, e outros serão adquiridos
mediante processo licitatório que está em andamento.
Também foram adquiridos equipamento de informática
para instalação do prontuário eletrônico nas Unidades
e aparelhos de ar condicionado.
A Unidade Móvel foi adquirida e já presta serviços a
população que tem maior dificuldade de acesso aos
serviços oferecidos na Atenção Básica.
Adquirido 01 veículo ambulância e 01 veículo passeio,
além de 01 Unidade Móvel de Saúde

x

São realizados atendimentos de urgências e
emergências com a manutenção de dois médicos
clínico geral em períodos de maior demanda no
atendimento, bem como sobreavisos de diferentes
especialidades com destaque para traumatologia,
além da realização de exames de raio-X, tomografia,
ecografia, endoscopia e exames laboratorais em geral

x

A Equipe SB - Suporte Básico é composta por
condutor e técnico em enfermagem, é acionada
através da Central de Regulação 192 para
atendimentos considerados básicos. São realizados
mensalmente em torno de 97 atendimentos.

Atendimento de urgência e emergência através
do serviço de SAMU Básico
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Código
Ação

1091

Descrição

Código
iniciativa

Equipação dos Serviços de Urgência e
Emergência - SAMU Básico
339

2071

Manutenção dos serviços de urgência e
emergência - SAMU Avançado
279

1092

Equipação dos Serviços de Urgência e
Emergência - SAMU Avançado
279

2069

Em
Descrição Iniciativas

Não parte Descrição

x

A Equipe SB - Suporte Básico é composta por
condutor e técnico em enfermagem, é acionada
através da Central de Regulação 192 para
atendimentos considerados básicos. São realizados
mensalmente em torno de 97 atendimentos.

x

A Equipe SA - Suporte Avançado é composta por
condutor, médico e enfermeiro, é acionada através da
Central de Regulação 192 para atendimentos
considerados graves, e remoções intra hospitalares.
São realizados mensalmente em torno de 38
atendimentos.

x

A Equipe SA - Suporte Avançado é composta por
condutor, médico e enfermeiro, é acionada através da
Central de Regulação 192 para atendimentos
considerados graves, e remoções intra hospitalares.
São realizados mensalmente em torno de 38
atendimentos.

x

A prestação deste serviço vem sendo mantida
regularmente, através de Termo de Parceria firmado
com o Hospital São Sebastião Mártir e consiste no
atendimento de situações com menor gravidade,
contando a UPA com 65 profissionais em seu quadro
de funcionários. As pessoas ao chegarem, passam
pela triagem da enfermagem e recebem uma
classificação de risco sendo priorizados os
atendimentos dentro desta classificação.
Os
atendimentos são realizados por 02 profissionais
médicos em cada turno de atendimento, sendo que o
paciente recebe medicação e realiza exames que são
necessários na unidade, bem como pode ficar em
observação até um período de 24 horas. Em média,
ocorrem 4.000 atendimentos mês, sendo a
capacidade instalada para 150 atendimentos mês.

Atendimento de urgência e emergência através
do serviço de SAMU Básico

Atendimento de urgência e emergência através
do serviço de SAMU Avançado da região 28 com
duas unidades abrangendo 13 municipios

Atendimento de urgência e emergência através
do serviço de SAMU Avançado da região 28 com
duas unidades abrangendo 13 municipios

Manutenção dos serviços de urgência e
emergência - UPA

281

Sim

Manutenção e equipação da Unidade de Pronto
Atendimento - UPA Porte 1, para serviço de
urgência emergência: 2 médicos 24h, 7 a 10
leitos de observação, com capacidade para 150
pacientes/dia
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Código
Ação

1046

Descrição

Código
iniciativa

Equipação da Unidade de Pronto
Atendimento - UPA
281

2067

Manutenção dos serviços de
oftalmologia

292

287

2066

Manutenção dos serviços de internação
hospitalar - UTI
293

2065

Manutenção e equipação da Unidade de Pronto
Atendimento - UPA Porte 1, para serviço de
urgência emergência: 2 médicos 24h, 7 a 10
leitos de observação, com capacidade para 150
pacientes/dia

Manutenção dos serviços de nefrologia

290

2068

Em
Descrição Iniciativas

Manutenção dos serviços de internação
hospitalar
289

Sim

Não parte Descrição

x

A equipação deste serviço vem sendo mantida,
através de Termo de Parceria firmado com o Hospital
São Sebastião Mártir. Não foi necessária nova
aquisição nos últimos meses

x

A prestação deste serviço vem sendo mantida
regularmente a realização de sessões de hemodiálise
e custeio dos exames de laboratório realizados pelos
pacientes. Inclusive, além da verba que vem da União,
o Município realiza aporte de recursos do Município
nas sessões de hemodiálise realizadas na Unidade de
Terapia Intensiva, a qual atende, em média 65
pacientes (que realizam diálise)

x

O Município realiza a partir do segundo semestre,
cirurgias
oftalmológicas
entre elas
está a
facoemulsificação (catarata), onde o Hospital São
Sebastião Mártir aderiu ao Chamamento Público para
as cirurgias eletivas

x

A Secretaria da Saúde realiza o transporte de
pacientes para centros de referência como Faxinal do
Soturno, conforme quantidade pactuada, sendo que
foram transportados em média 90 pacientes ao mês.

x

Os serviços vem sendo mantidos de forma regular,
através de Contrato Administrativo firmado com o
Hospital São Sebastião Mártir, sendo que a UTI
possui internações de em média 35 pacientes ao mês
e possui uma taxa de ocupação média de 7.4 %.

x

Os serviços vem sendo mantidos de forma regular,
através de Contrato Administrativo firmado com o
Hospital São Sebastião Mártir sendo realizadas
internações em clínica médica, cirúrgica, obstétrica,
pediátrica e psiquiatrica com uma média de 410 AIHs
ao mês.

Manutenção de contrato de gestão com o
Hospital São Sebastião Mártir para serviços de
nefrologia

Manutenção do contrato de gestão com o
Hospital São Sebastião Mártir para serviços de
oftalmologia

Realização do transporte de pacientes para
tratamento de saúde em outros centros

Manutenção do contrato de gestão com o
Hospital São Sebastião Mártir para serviços da
Unidade de Tratamento Intensivo - UTI

Manutenção do contrato de gestão com o
Hospital São Sebastião Mártir para serviços de
internação hospitalar
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Código
Ação

2059

Descrição

Código
iniciativa

Manutenção dos serviços de saúde
bucal

Em
Descrição Iniciativas

Manutenção dos serviços de saúde bucal

Sim

Não parte Descrição

x

Os serviços de saúde bucal foram mantidos e
ampliados, com a nomeação de cirurgiões dentistas,
colocando a disposição da comunidade o total de 14
profissionais cirurgiões dentistas que realizam mais
de 5.600 procedimentos ao mês.

x

Foram inplantadas academias de Saúde nos Bairros
Gressler e Vila Mariante. Ambas ainda não estão
habilitadas pelo Ministério da Saúde.

x

O serviço vem sendo mantido com deslocamentos de
pacientes aos centros de referência, principalmete
para as cidades de Santa Cruz do Sul e Porto Alegre,
sendo que são transportados, em média, 1.300
pacientes mês.

x

A Vigilância em Saúde manteve seus atendimentos e
ampliou os mesmos, como a fiscalização de
estabelecimentos, controle da agua, liberação de
alvarás, apreensões e outros, após nomeação e
capacitação de dois fiscais sanitários.

x

Não foram adquiridos equipamentos no ano em função
de não ter havido necessidade.

298
2052

Manutenção das academias de saúde
274

2060

Manutenção serviço suporte tratamento
de saúde
287

2072

Manunteção dos serviços de Vigilância
Sanitária
294

1042

2073

Implantação de academias de saúde nos Bairros
Gressler, Mariante e Estância Nova.

Equipação dos serviços de Vigilância
Sanitária

294

Manutenção dos serviços de Vigilância
Epidemiológica, Ambiental e de
Trabalho
294

Realização do transporte de pacientes para
tratamento de saúde em outros centros

Realização de ações voltadas a vigilância em
saúde: sanitária, epidemiológica, ambiental e de
Trabalho
Realização de ações voltadas a vigilância em
saúde: sanitária, epidemiológica, ambiental e de
Trabalho

Realização de ações voltadas a vigilância em
saúde: sanitária, epidemiológica, ambiental e de
Trabalho
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A Vigilância em Saúde manteve seus atendimentos,
com destaque para a fiscalização a estabelecimentos,
liberação de alvarás e controle de qualidade da agua e
ampliou os mesmos, após nomeação e capacitação
de dois fiscais sanitários.
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Código
Ação

1043

Descrição

Código
iniciativa

Realização de ações voltadas a vigilância em
saúde: sanitária, epidemiológica, ambiental e de
Trabalho

x
Realização de assistência farmaceutica através
da distribuição de medicamentos

A Farmácia Municipal mantém a assistência
farmacêutica quanto ao uso e armazenamento dos
medicamentos considerados básicos, que tratam por
exemplo pressão alta e diabetes, além de todos os
medicamentos
referentes
aos
processos
administrativos do Estado.

x
Realização de assistência farmaceutica através
da distribuição de medicamentos

A Farmácia Popular encerrou as atividades da sua
Unidade vinculada ao Município, devido ao alto custo
que deve ser complementado pelo Município
especialmente na folha de pagamento, e também na
aquisição de equipamentos. Além disto, várias
farmácias da rede particular mantém convênio com o
governo federal para disponibilizar os mesmos
medicamentos ofertados na Farmácia Popular.

273

Manutenção e disponibilização de consultas
médicas, serviços especializados e de apoio
diagnóstico e terapêutico por meio de serviços
terceirizados

Os serviços são mantidos através de prestação de
serviços através de processos licitatórios e
chamamentos públicos para as mais diversas
especialidades: nefrologia, dermatologia, cirurgia
vascular, proctologia, endocrinologia, procedimentos
odontológicos, equoterapia, mamografia, ecografia,
radiodiagnóstico, tomografia, ultrasonografia, exames
laboratorias entre outros.

291

Manutenção do contrato de gestão com o
Hospital São Sebastião Martir para consultas
especializadas

Assistência Farmaceutica - Farmácia
Básica

Assistência Farmaceutica - Farmácia
Popular

297

2063

Não parte Descrição

x

Equipação dos serviços de Vigilância
Epidemiológica, Ambiental e de
Trabalho

297

2058

Sim

A Vigilância em Saúde composta pela Vigilância
Sanitária,
Vigilância
Ambiental,
Vigilância
Epidemiológica e Saúde do Trabalhador, manteve
seus atendimentos em todos os setores como
fiscalização a estabelecimentos, controle da agua,
combate a Dengue, tratamento e prevenção a
doenças transmissíveis e ampliou os relativos a
Sanitária, após nomeação e capacitação de dois
fiscais sanitários. Parte do recurso foi utilizado na
aquisição da Unidade Móvel que realiza atividades de
prevenção e promoção da Saúde, e tem afinidade com
estes setores.

294

2057

Em
Descrição Iniciativas

Serviço especializado, consultas,
diagnóstico e terapeutico
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Os serviços são mantidos através de contrato e
chamamento público, para as especialidades como
pneumologia e cirurgia geral.
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Código
Ação

2055

2062

2074

2050

2056

Descrição

Código
iniciativa

Em
Descrição Iniciativas
Manutenção do Primeira Infância Melhor.

Não parte Descrição

x

332

O Programa mantém suas atividades de forma
satisfatória, com a Coordenação e 5 visitadores que
mantém atendimento e acompanhamento em média a
100 crianças

x
285

Manutenção da Unidade de Acolhimento Infanto
Juvenil para tratamento de dependentes quimicos

A Unidade de Acolhimento vem prestando o seu
atendimento aos pacientes que buscam adesão, e
procurando realizar um trabalho integrado com o
CAPS II e CAPS AD. No primeiro semestre foram
atendidos 06 pacientes

x
299

Manutenção de ações voltadas à orientação e
complementação alimentar

A secretaria da saúde mantém o desenvolvimento de
açõescom atendimento individual ou em grupo através
das nutricionistas, das ESF's, grupos de hipertensos
e diabéticos, NASF e outros.

x

333

Manutenção, equipação dos serviços de
atendimento ao paciente junto à Secretaria de
Saúde

O serviço foi mantido em funcionamento de forma
regular, com média de atendimento de mais de 200
pessoas ao dia.

x

O CAPS II vem dando continuidade aos atendimentos
dos pacientes e suporte aos familiares, através de sua
equipe composta por enfermagem, administrativos,
assitente social, psicóloga e psiquiatra, conta
também com oficinas terapêuticas.

x

O CAPS AD vem dando continuidade aos
atendimentos dos pacientes e suporte aos familiares,
através de sua equipe composta por enfermagem,
administrativos, assitente social, psicóloga e
psiquiatra, conta também com oficinas terapêuticas e
acompanha os pacientes envolvidos com Alcool e
Drogas internados através de medida judicial, até o
local de internação.

Manutenção do Primeira Infância Melhor - PIM

Manutenção da Unidade de Acolhimento
Infanto Juvenil para dependentes
quimicos

Manutenção de ações de
orientação/complementação alimentar

Manutenção do serviço de atendimento
ao paciente junto à Secretaria de Saúde

Manutenção dos Centros de
Atendimento Psicossocial - CAPS II e
CAPS AD

Sim

295

296

Manutenção, equipação e promoção de melhoria
no Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS II

Manutenção, equipação e promoção de melhoria
no Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS
Álcool e Drogas
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Código
Ação

1041

1093

Descrição

Equipação dos Centros de Atendimento
Psicossocial - CAPS II e CAPS AD

Equipação do Serviço de Atendimento
ao Paciente

Código
iniciativa

295

Manutenção, equipação e promoção de melhoria
no Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS II

296

Manutenção, equipação e promoção de melhoria
no Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS
Álcool e Drogas

333

Manutenção, equipação dos serviços de
atendimento ao paciente junto à Secretaria de
Saúde

274

Implantação de academias de saúde nos Bairros
Gressler, Mariante e Estância Nova.

1040
Implantação de academias de saúde
1094
Equipação das Academias de Saúde

Em
Descrição Iniciativas

274

Sim

Não parte Descrição
x

Não houve novas equipações, apenas foram mantidos
os equipamentos existentes.

x

Não houve novas equipações, apenas foram mantidos
os equipamentos existentes.

x

Não houve novas equipações, apenas foram mantidos
os equipamentos existentes.

Implantação de academias de saúde nos Bairros
Gressler, Mariante e Estância Nova.

1096
Equipação da Farmácia Municipal

347

Equipação da Farmácia Municipal

267

Construção do novo prédio do centro materno
infantil junto à Unidade de Pronto Atendimento UPA

1098
Construção do Centro Materno Infantil

2141

x

Implantada Academia de Saúde no Bairro Gressler, e
na Vila Mariante (não habilitada ainda)

x

A Academia situada no Bairro Gressler foi equipada
com aparelhos remanejados que não estavam em uso
na Academia de Saúde em Santa Tecla.

x

O novo prédio da Farmácia Municipal foi equipado
com os móveis e equipamentos já existentes na
antiga Farmácia, e ainda com os móveis cedidos pela
Farmácia Popular, devido ao seu fechamento.

x

x

Manutenção do Serviço de Atenção
Domiciliar

349

Ampliação, manutenção do Serviço de Atenção
Domiciliar
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A falta de recursos neste momento, deixa o Município
impossibilitado de dar andamento a este projeto.
Os atendimentos prestados pela Atenção Domiciliar
composta por técnico em enfermegem, enfermeiro e
médico clínico geral, visam diminuir o tempo de
permanência de pacientes crônicos na internação
hospitalar. Os pacientes atendidos são encaminhados
por profissionais médicos, e os procedimentos mais
realizados são curativos e troca de sonda. Mais de
200 pacientes já foram beneficiados com este
atendimento.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Código
Ação

Descrição

Código
iniciativa

Em
Descrição Iniciativas

2140

1097

Sim

Não parte Descrição
A Unidade vem sendo mantida com equipe que
oferece de segunda a sexta-feira atendimento aos
mais de 550 detentos, é composta por médico,
enfermeiro, técnico em enfermagem e cirurgião
dentista.

x
Manutenção da Unidade de Saúde
Prisional

346

Manutenção da Unidade de Saúde Prisional

Construção do Prédio da Vigilância em
Saúde

348

Construção do prédio da Vigilância em Saúde

x

A falta de recursos neste momento, deixa o Município
impossibilitado de dar andamento a este projeto.

Iniciativas Não Orçamentárias
EIXO

SOCIAL

Macro
objetivo Promover o Acesso geral e elevar o nivel de saúde da população
Código
0104

PPOGRAMA MAIS SAÚDE EM SUA VIDA

Objetivo Realizar ações voltadas a promoção da sáude preventiva e assistencia curativa atuando em serviços de saúde básica, de média e alta complexidade
01
proporcionando o acesso geral e elevando o nível integral da saúde da população.
Em
Iniciativa
Sim Não
parte Descrição
Esta articulação não está ocorrendo no momento,
280- Articulação regional entre a 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, 16ª Coordenadoria Regional de Saúde e 8ª
x
devido ao Estado não estar realizando a habilitação de
CRS para conjuntamente implantar a Central Regional de Regulação.
novos serviços.
Esta articulação não está ocorrendo no momento,
286- Articulação para implantação da UTI Neonatal e/ou Pediátrica junto a UTI do Hospital São Sebastião Mártir
x
devido ao Estado não estar realizando a habilitação de
novos serviços.
x

O Núcleo está implantado e realiza reuniões e ações
de Educação Permanente mensalmente.

351- Articulação para implantação da Rede de Atenção à Obesidade

x

O serviço está implantado e realiza os atendimentos
regularmente, com o Grupo Peso Certo que
disponibiliza tratamento supervisionado de
nutricionista, psicólogo e educador físico para
pacientes referendados através das Unidades Básicas
de Saúde

363- Articulação para implantação da Ouvidoria do serviço de atendimento ao paciente.

x

A Ouvidoria foi implantada e realiza os atendimentos
junto ao Prédio da Secretaria Municipal da Saúde,
recebendo as demandas e dando encaminhamentos
junto aos prestadores de serviço e gestores.

350- Articulação para implantação do Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva.
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APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE (ASPS)

A proposta orçamentária definiu uma aplicação da receita de impostos próprios e transferidos em ações e serviços públicos de saúde (ASPS) em um percentual
de 23%. Por ocasião do encerramento do exercício observou-se uma aplicação de R$ 22.213.968,15 correspondente a 22,24% da receita de impostos próprios e
transferidos. Identificou-se uma aplicação a menor em relação ao percentual definido no orçamento, contudo significantemente acima do percentual mínimo
constitucional de 15%, o que representa uma aplicação a maior em relação a este indicador de R$ 7.232.887,20.
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AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS
PREVISTAS E ALCANÇADAS
SECRETARIA DE AGRICULTURA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA - AVALIAÇÃO DE METAS 2016

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Avaliação 2016
Produto da ação

Meta

Executado

Avaliação

Programa 0013 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Agricultura
1044 - Equipação da secretaria da agricultura

Livre

200.000,00

0,00

0,00

0,00

___

___

2075 - Manutenção da secretaria da agricultura

Livre

850.977,00

632.086,55

630.416,53

630.416,53

___

___

1.050.977,00

632.086,55

630.416,53

630.416,53

11.200,00

5.292,21

5.292,21

horas de
5.292,21 capacitação/servidor

11.200,00

5.292,21

5.292,21

5.292,21

TOTAL DO PROGRAMA

Programa com
ações sem
meta avaliada

Programa 0101 - Progestão
2003 - Capacitação e motivação do servidor

Livre

TOTAL DO PROGRAMA

2h

3,83

Atingida

1.108

517

Atingida
parcialmente
Atingida
parcialmente

Programa 0105 - Sustentabilidade no Campo

2076 - Promoção da produção vegetal

Livre e
Vinculado

716.210,00

390.796,39

215.511,39

Número de produtores
215.511,39 rurais beneficiados

2077 - Promoção da produção animal

Livre e
Vinculado

2.477.526,00

2.629.436,29

2.553.515,68

Número de produtores
2.553.515,68 rurais beneficiados

471

460

1045 - Equipação do serviço de inspeção
animal - SIM

Livre

50.000,00

62.577,36

62.577,36

62.577,36 Unidade equipada

1

1

0,00

9.000,00

410,00

593.822,00

614.764,82

614.667,74

672

407

2080 - Manutenção do serviço de inspeção
animal - SIM / Fundo Desenvolvimento
Agropecuário
2080 - Manutenção do serviço de inspeção
animal - SIM

Livre

Atingida

0,00
Número de inspeções
614.667,74 sanitárias realizadas
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Aingida
parcialmente
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PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Avaliação 2016
Produto da ação

Número de
máquinas/equipament
0,00 os adquiridos

1027 - Renovação/Ampliação do parque de
máquinas

Livre e
Vinculado

529.721,00

517.591,67

0,00

2078 - Manutenção das estradas/Vias no meio
rural

Livre

572.005,00

255.027,44

244.378,09

2079 - Manutenção do parque de máquinas

Livre

592.000,00

1.107.964,67

1.106.014,01

Livre

274.255,00

265.915,60

265.915,60

Livre

55.000,00

8.723,50

8.620,30

Livre

51.000,00

0,00

0,00

Número de produtores
0,00 rurais beneficiados

2084 - Melhoria na infraestrutura da telefonica no
meio rural
Livre

1.000,00

0,00

0,00

2085 - Melhoria na infraestrutura de
abastecimento no meio rural

Livre

2.000,00

0,00

1103 - Equipação - Promoção da produção
agropecuária

Livre e
Vinculado

0,00
5.914.539,00

2081 - Apoio técnico e capacitação aos
produtores rurais
2082 - Realização e apoio a eventos
agropecuários
2083 - Melhoria na infraestrutura da energia
elétrica no meio rural

TOTAL DO PROGRAMA
TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA

6.976.716,00

km de estradas
244.378,09 mantidas
Número de máquinas
1.106.014,01 mantidas

Meta

E xe c ut a do

Avaliação

2

0

Não atingida

800

400

Não atingida

41

59

Atingida

3

Atingida
parcialmente
Atingida
parcialmente

1

_

Não atingida

Número de produtores
0,00 rurais beneficiados

1

_

Não atingida

0,00

Número de produtores
0,00 rurais beneficiados

1

_

Não atingida

49.473,24

0,00

0,00 equipação realizada

1

_

Não atingida

5.911.270,98

5.071.610,17

6.548.649,74

5.707.318,91

Número de produtores
265.915,60 rurais beneficiados
2.638
Número de eventos
8.620,30 realizados/apoiados
8

5.071.200,17
5.706.908,91
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SECRETARIA DE AGRICULTURA - AVALIAÇÃO DE INICIATIVAS 2016

Iniciativas Orçamentárias
EIXO

ECONOMICO FINANCEIRO

Macro objetivo Melhorar a sustentabilidade do meio rural
Código 0105

PROGRAMA SUSTENTABILIDADE NO CAMPO
Estimular a produção e a diversificação na atividade primaria como estratégia de aumentar a performance econômica do municipio, a elevação da renda e emprego,

Objetivo 01

Código Ação

2077

promovendo a sustentabilidade do mei rural.
Código
Descrição
Iniciativa

Promoção da produção
animal

Iniciativas

Sim

Não

Em Parte Descrição
Visando a melhoria da genetica do rebanho
bovino, houve a contração da empresa Genetica
Venâncio para realizar serviços de inseminação
artificial. Foram realizadas 1.412 inseminações
conforme a notificação do produtor à empresa
contratada da existência de vacas no cio., desta
forma foram beneficiadas 192 familias

127

Inseminação artificial
129

x

Apoio financeiro aos produtores
rurais

x

134

Manutenção das capatazias

x
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A iniciativa não foi realizada em virtude do ano
eleitoral, haja vista que no ano anterior também
não teve execução.
Realizada e mantido os gastos com pessoal e
encargos necessários das mesmas, custeio de
beneficio aos servidores e a manutenção
administrativas das sedes existentes. Para
otimização dos trabalhos, realizou a contratação
de empresas para fornecimento de alimentação aos
servidores que atuam na manutenção das estradas
vicinais no interior.

Estado do Rio Grande do Sul
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Código Ação

2077

Descrição

Promoção da produção
animal

Código
Iniciativa

Iniciativas

Sim

Não

x

x

Visando a melhoria da produção agrícola e sua
diversificação, a Secretaria no Programa TrocaTroca de sementes de Milho, distribuiu 300 sacas
de milho, atendendo 162 familias na safrinha
2015/2016.
No Programa de fertilidade do Solo, a Secretaria
transportou/distribuiu 1.305 toneladas de calcário
para 87 familias.

126

Disponibilização de insumos
produtivos
2076

Promoção da produção
vegetal

129

Apoio financeiro aos produtores
rurais

x

134

Manutenção das capatazias

Descrição
Visando a melhoria da produção agrícola e sua
diversificação, no 1º semestre a Secretaria
finalizou o contrato com a empresa
Terraplenagem Oliveira realizando 654 hrs p/
171 familias ( Propriedades Rurais ), manteve o
Programa de Loteamentos Habitacionais Rurais,
realizando 86 hrs p/ 59 familias e o Programa da
Diversificação de Culturas, realizando 345 hrs p/
38 familias ( Propriedades Rurais )

132

Serviço de horas máquina nas
propriedades rurais

Em
Parte

x

O iniciativa não foi realizada em virtude do ano
eleitoral, haja vista que no ano anterior também
não teve execução.

Realizada e mantido os gastos com pessoal e
encargos necessários das mesmas, custeio de
beneficio aos servidores e a manutenção
administrativas das sedes existentes., Para
otimização dos trabalhos, realizou a contratação
de empresas para fornecimento de alimentação,
visando a manutenção das estradas vicinais.
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Código Ação

2076

2083

2084

Descrição

Promoção da produção
vegetal

Melhoria na infraestrutura
da energia elétrica no meio
rural

Código
Iniciativa

131

Melhoria na infraestrutura
da telefonia no meio rural

Melhoria na infraestrutura
de abastecimento no meio
rural

Sim

Não

Em Parte Descrição
Visando a melhoria da produção agrícola e sua
diversificação, no 1º semestre a Secretaria finalizou
o contrato com a empresa Terraplenagem Oliveira
realizando 654 hrs p/ 171 familias ( Propriedades
Rurais ), manteve o Programa de Loteamentos
Habitacionais Rurais, realizando 86 hrs p/ 59
familias e o Programa da Diversificação de
Culturas, realizando 345 hrs p/ 38 familias
( Propriedades Rurais )

132

131
2085

Iniciativas

131

Serviço de horas máquina nas
propriedades rurais
Melhoria na infraestrutura de energia
elétrica, telefonia e abastecimento de
água no meio rural, bem como a
construção de redes trifásicas no
Melhoria na infraestrutura de energia
elétrica, telefonia e abastecimento de
água no meio rural, bem como a
construção de redes trifásicas no
interior
Melhoria na infraestrutura de energia
elétrica, telefonia e abastecimento de
água no meio rural, bem como a
construção de redes trifásicas no
interior

x

x

Não houve a liberação de recursos para esta
atividade
Decreto
5856/2016Racionalização de Despesas

x

Não houve a liberação de recursos para esta
atividade
Decreto
5856/2016Racionalização de Despesas

x

134

2078

Manutenção das capatazias

Manutenção das
estradas/vias no meio rural

x

135

Manutenção das vias rurais

x
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Não houve a liberação de recursos para esta
atividade
Decreto
5856/2016Racionalização de Despesas
Realizada e mantido os gastos com pessoal e
encargos necessários das mesmas, custeio de
beneficio aos servidores e a manutenção
administrativas das sedes existentes., Para
otimização dos trabalhos, realizou a contratação
de empresas para fornecimento de alimentação,
visando a manutenção das estradas vicinais.
Visando a melhoria, a manutenção e a recuperação
de estradas vicinais foram efetivadas contratações
de empresas terceirizadas e mantidos os serviços
da patrulha agrícola, sendo realizados diretamente
por máquinas e servidores do município.
Foram mantidas/recuperadas 400 Km de estradas
gerais do interior do município
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Município de Venâncio Aires
Código Ação

2079

1027

Descrição

Manutenção do parque de
máquinas

Renovação/ampliação do
parque de máquinas

Código
Iniciativa

133

Iniciativas

Manutenção e ampliação da frota de
máquinas e equipamentos da
infraestrutura rural

Sim

Não

Em Parte Descrição
Investimento aproximado de R$ 832.491,24 na
aquisição de peças e serviços de manutenção do
Parque de Máquinas da Infraestrutura Rural das
59
maquinas
existentes.,
caminhões,
retroescavadeiras, motoniveladoras etc, ...

x

133
Manutenção e ampliação da frota de
máquinas e equipamentos da
infraestrutura rural

x

Apoio técnico nas propriedades
rurais

x

Mantidos os convenios com o Capa ( Instit.
Sinodal de Assistencia, Educ. e Cultura - Centro
Apoio ao Pequeno Agricultor ), a Agefa ( Assoc.
Gaucha Pró-Escolas Familias Agrícolas ) e a
Emater/Ascar - visando a assistencia tecnica aos
produtores rurais do município, estimulando o
desenvolvimento autossustentável, a melhoria da
qualidade de vida e a geração de renda ao homem
do campo. , sendo assim atendeu-se neste período
05 familias no Capa, 08 Alunos da Agefa e 1.650
familias pela Emater.

Capacitação do produtor rural

x

As atividades para esta iniciativa começaram em
julho-2016

136
2081

Não foi realizada a aquisição de máquinas e
equipamentos
para
implementação
da
infraestrutura rural. , Salientamos a aquisição de 01
Container e 01 Expositor de congelados, no valor
total de R$ 27.690,00 que foram cedidos para a
Apiva - Associação de Piscicultores V.Aires

Apoio técnico e capacitação
aos produtores rurais

137

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Código Ação

2082

Objetivo 02
Código Ação

Descrição

Código
Iniciativa

Sim

Não

Em Parte Descrição

A Secretaria participou dos Eventos da Festa
Municipal do Produtor Modelo, Expoagro Afubra
e Fenachim através da montagem de estandes,
Realização e apoio a eventos
escolha das agroindustrias para exposição,
138
agropecuários
representação da Secretaria nos estandes com
folderes e orientações Atuou ainda no pagamento
de despesas com o evento do Concurso
Realização e apoio a eventos
Municipal Produtor Modelo, visita e participação
agropecuários
x
na escolha do mesmo.
Fiscalizar a produção de produtos de origem animal, visando assegurar a qualidade do produto, a situação de sanidade na produção, no transporte e no comércio.

Descrição
Equipação so serviço de
inspeção animal - SIM

Código
Iniciativa
141

1045

Manutenção do serviço de
inspeção animal - SIM

2080

Iniciativas

Descrição Iniciativas
Serviço de inspeção animal dos
estabelecimentos cadastrados no
SIM

Sim

Não

Em parte Descrição

x

Adquirido 01 veículo para a frota do S.I.M, no
valor de R$ 46.600,00 - Contrato 049-2016-DFSul
Veículos e Serviços Ltda.

x

Visando ações de fiscalização de produtos de
origem animal,buscando assegurar a qualidade do
produto consumido, o SIM realizou 10 inspeções
semanais em abatedouros neste período e fez 157
vistorias períodicas nos seus 14 estabelecimentos
registrados. Aumentou a equipe tecnica com a
nomeações de 02 Veterinárias concursadas e
manteve o Credenciamento junto ao Susaf.

141
Serviço de inspeção animal dos
estabelecimentos cadastrados no
SIM
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Iniciativas Não Orçamentárias
EIXO
Macro objetivo
Código 0105

ECONOMICO FINANCEIRO
Melhorar a sustentabilidade do meio rural

PROGRAMA SUSTENTABILIDADE NO CAMPO
Estimular a produção e a diversificação na atividade primaria como estratégia de aumentar a performance econômica do municipio, a elevação da renda e emprego,

Objetivo 01
promovendo a sustentabilidade do mei rural.
Iniciativa

Sim

Não

Em parte Descrição

x

139-Articulação para fomento de atividades e culturas agrícolas
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A Secretaria atraves de seus tecnicos rurais
promove a digitação das notas fiscais do
bloco de produtor nos meses de dezembro a
março, distribuindo folderes informativos a
respeito da importancia da atualização do
Cadastro de bloco de produtor rural,
orientando os produtores rurais a tirarem as
suas notas fiscais e no retorno que elas
trazem ao município, promovendo desta forma
o aumento da arrecadação em ICMS e a
melhoria da qualidade dos serviços prestados
ao
produtor.
Com o auxilio de Emater/Ascar promove
visitas as propriedades rurais, identificando os
produtores e os seus produtos, trazendo os
seus mesmos para serem comercializados
junto as feiras rurais mensais e no CooprovaCooperativa de Produtores Rurais de Venâncio
Aires para a sua distribuição junto ao PAA
( Programa de Aquisição de Alimentos),
PNAE ( Programa Nacional de Alimentação
Escolar ) e nas Entidades Sociais
cadastrados no município.

AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS
PREVISTAS E ALCANÇADAS
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - AVALIAÇÃO DE METAS 2016

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

RECURS ORÇAMENT
O
O PREVISTO

ORÇAMENT
O ATUAL

TOTAL
EMPENHAD
O

TOTAL
LIQUIDADO

Avaliação 2016
Produto da ação

Meta

Executado

Avaliação

Programa 0014 - Gestão, Manutenção e Desenvolvimento do Estado - Habitação e Desenvolvimento Social
1047 - Equipação da secretaria de
habitação e desenvolvimento social

Livre

1.000,00

0,00

0,00

0,00

___

___

___

2086 - Manutenção da secretaria de
habitação e desenvolvimento social

Livre e
Vinculado

853.943,98

874.142,92

412.996,23

390.602,15

___

___

___

1101 - Equipação dos Conselhos
Municipais

Vinculado

300,00

300,00

0,00

0,00

___

___

___

2142 - Manutenção dos Conselhos
Municipais

Vinculado

700,00

3.216,00

1.005,64

322,36

___

___

___

Programa meio
com açoes sem
meta para
avaliação

855.943,98

877.658,92

414.001,87

390.924,51

2h

3,22

Atingida

TOTAL DO PROGRAMA
Programa 0101 – Progestão
2003 - Capacitação e motivação do
servidor

Livre e
Vinculado

TOTAL DO PROGRAMA

6.800,00

7.000,00

4.000,00

horas
capacitação/servid
4.000,00
or

6.800,00

7.000,00

4.000,00

4.000,00

Programa 0107 - Construindo Cidadania

2087 - Abrigagem de idosos
2088 - Incentivo aos grupos de terceira
idade

2089 - Apoio as pessoas portadoras de
deficiência

Livre
Livre e
Vinculado

Livre e
Vinculado

80.000,00

35.000,00

146.684,40

80.000,00

4.000,00

146.884,40

71.379,36

3.480,00

145.749,60

Número de vagas
disponíveis para
idosos

20

16

Atingida
parcialmente

Número de grupos
de terceira idade
3.480,00
beneficiados

32

25

Atingida
parcialmente

62.674,56

Número de
pessoas atendidas
72.874,80
na APAE
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200

Meta atingida,
conforme
consta em
relátorios
mensais
entregues pela
206
APAE.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

1048 - Equipação dos centros sociais

RECURSO

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Livre

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

2090 - Manutenção dos centros sociais

Livre
Livre e
Vinculado

261.442,19

309.668,33

199.251,09

2091 - Erradicação do trabalho infantil

Livre e
Vinculado

94.779,60

94.279,60

2092 - Manutenção do conselho tutelar

Vinculado

219.980,99

2092 - Manutenção do conselho tutelar
2093 - Apoio a crianças e adolescentes Fundo municipal de assistência social
2093 - Apoio a crianças e adolescentes Fundo municipal da criança e adolescente

Livre
Livre e
Vinculado

1049 - Equipação erradicação do trabalho
infantil

1050 - Equipação do cadastro único

Vinculado
Livre e
Vinculado

1051 - Equip. Centro referência básica e
assistência social - CRAS

Livre e
Vinculado

1052 - Equip. Centro Ref. Especial. Em
assistência social - CREAS

Livre e
Vinculado

Avaliação 2016
Produto da
ação
Centro Social
equipado

Meta

Executado

Avaliação
Meta não atingida,

2

2 contenção gastos

1

1 contenção gastos

175.503,09

PETI
equipado
Número de
crianças
Número
de

180

125

Meta atingida
parcialmente

51.510,33

43.723,38

crianças
atendidas

25

25

Meta atingida

220.773,99

71.777,49

67.190,45

13.000,00

83.699,22

56.535,45

54.169,87

394.930,00

481.600,00

481.600,00

259.200,00

17.500,00

15.000,00

0,00

0,00

500,00

5.232,00

5.014,00

4.421,00

500,00

1.000,00

0,00

1.010,00

0,00

1.009,00

Número de
atendimentos
no Concelho
Tutelar
Número de
crianças/adol
escentes
beneficiados
Cadastro
Único

Meta não atingida,

4.500

565

Meta atingida

1

1

Meta atingida

0,00

Número de
centros
quipados

2

2 contenção gastos

1.009,00

Número de
centros
quipados

1

1
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398

Meta atingida pois
atendeu-se a
100% das
2821
solicitações

Meta não atingida,

Meta atingida

Estado do Rio Grande do Sul
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PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Avaliação 2016
Produto da
ação

Meta

Executado

Avaliação

1053 - Equipação do procon

Livre e
Vinculado

300,00

300,00

0,00

0,00

Unidade
equipada

1

1

Meta não
atingida,
contenção
gastos

1099 - Construção do Centro de
Recuperação de Dependentes Químicos

Vinculado

20.000,00

1.340,00

0,00

0,00

Obra
realizada

1

0

Meta não
atingida+L19

156

Meta não
atingida em
função da
necessidade
contenção
gastos

2094 - Concessão de beneficios eventuais

Livre e
Vinculado

30.000,00

60.775,15

35.663,13

32.359,13

2095 - Apoio a entidades de serv. De
assistência social comunitária

Livre

2096 - Manutenção do cadastro único

Livre e
Vinculado

314.057,08

311.125,08

84.949,37

84.695,57

2097 - Manutenção Centro Referência em
Assistência Social - CRAS - Fundo
Municipal de Combate a Entorpecentes

Vinculado

454.890,56

423.809,47

200.067,60

192.518,58

2097 - Manut. Centro referência em
assistência social - CRAS

Livre e
Vinculado

8.189,00

8.189,00

0,00

0,00

2098 - Manut. Centro Ref. Especial. Em
assistência social - CREAS

Livre e
Vinculado

28.000,00

185.830,53

0,00

204.130,73

0,00

140.209,46

0,00

136.356,72

Número de
famílias
beneficiadas

1.200

Número de
entidades
apoiadas

2

2

Meta atingida

Cadastro
Único
mantido

1

1

Meta atingida

7.500

7689

Meta atingida

3.000

3630

Meta atingida

Número de
família
atendidas

Número de
famílias
atendidas
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PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

2099 - Manutenção do procon

RECURSO

Livre e
Vinculado

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

76.033,42

84.033,42

50.933,03

50.933,03

1054 - Equipação da casa do trabalhador

Livre

500,00

500,00

0,00

0,00

2100 - Manutenção da casa do trabalhador

Livre

167.849,91

166.999,91

79.841,56

78.051,14

293,00

2.793,00

2.350,00

2.350,00

2.462,00

3.843,64

3.843,50

3.843,50

2.554.722,68

2.709.986,94

1.685.163,97

1.262.679,26

1102 - Equipação do Conselho Tutelar
2144 - Qualificação Profissional

Vinculado

TOTAL DO PROGRAMA

Avaliação 2016
Produto da
ação
Número de
pessoas
atendidas

Meta

Avaliação

1

1

Meta atingida
Meta não
atingida,
contenção
gastos

1

1

Meta atingida

Unidade
equipada

1

1

Meta atingida

Pessoas
capacitadas

100

30

Meta não
atingida

50

50

Meta atingida

50

0

Meta não
atingida

1

1

Meta atingida

150

6

Meta não
atingida

Unidade
equipada
Serviços da
Casa do
Trabalhador
mantidos

4.000

Executado

5067

Programa 0108 - Moradia Cidadã
1055 - Regularização fundiária

Livre e
Vinculado

2.500,00

19.443,35

19.443,35

16.227,35

Livre

2.500,00

1.056,00

0,00

0,00

2101 - Manutenção do departamento de
habitação

Livre e
Vinculado

62.234,34

86.534,34

43.958,36

41.056,66

2102 - Melhorias habitacionais

Livre e
Vinculado

144.322,00

127.522,00

0,00

0,00

1056 - Concessão de lotes para
construção de moradias

2145 - Trabalho técnico social habitacional
TOTAL DO PROGRAMA
TOTAL SECRETARIA DE HABITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Livre e
Vinculado

3.000,00
214.556,34
3.632.023,00

3.000,00
237.555,69
3.832.201,55

0,00
63.401,71
2.166.567,55

0,00
57.284,01

Número de
famílias
beneficiadas
Número de
famílias
beneficiadas
Departamento
de Habitação
mantido
Número de
famílias
beneficiadas

Número de
famílias
beneficiadas

1.714.887,78
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250

250

Meta atingida
parcialmente,
trabalho realizado
parcialmente em
função de problemas
com a empresa
contratada
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HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - AVALIAÇÃO DE INICIATIVAS 2016

Iniciativas Orçamentárias
EIXO

SOCIAL

Macro objetivo
Promover a cidadania e a garantia dos direitos sociais

PROGRAMA CONSTRUINDO CIDADANIA
Planejar, executar e monitorar ações de politicas sociais que visam as garantias dos direitos sociais, buscando autonomia e
Objetivo 01 cidadania dos usuários da assistência social.
Código 0107

Código
Ação

2088

2089

2090

Descrição

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

Manutenção dos centros sociais

Não parte

Descrição

x
Incentivar grupos da terceira idade
visando garantir direitos através de
ações que promovam a qualidade de
vida na terceira idade.

Através do Gabinete da Primeira Dama são
oferecidas atividades físicas, como aulas de
Ginástica,
Hidroginástica,
Grupos
de
Caminhada e Dança, também são oferecidas
atividades de lazer e inclusão digital, como
Grupo de Coral, aula de Informática e
Fotografia, além de confraternizações,
reuniões e orientação para a organização dos
25 grupos da Melhor Idade que estão
vinculados ao município.

x
Apoio a entidades que prestam serviço
de assistência social.

Repasse de recurso para manutenção da
APAE e garantia dos direitos da pessoa com
deficiência, além de auxiliar as associações
de deficientes com espaço para reuniões e
materiais e/ou serviços que as mesmas
necessitaram.

x
Atendimento a crianças de 6 a 12 anos
em turno oposto ao escolar nos
centros sociais.

Atendimento ao turno oposto escolar através
de dois Centros Sociais - Infanto Juvenil com
90 crianças e Raio de Luz com 50 crianças.
São oferecidas no mínimo 3 refeições
diárias,realizadas
atividades
lúdicas,
oficinas, atividades físicas e de lazer,
inclusão digital, entre outros.

Incentivo aos grupos de terceira idade147

Apoio a pessoas portadoras de
deficiências

Em
Sim

144

151
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Código
Ação
1048

Descrição

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

Equipação dos centros sociais

151

2091

Erradicação do Trabalho Infantil

1049

Equipação Erradicação do Trabalho Infantil
154

2092

2094

154

Manutenção do Conselho Tutelar

146

Em
Sim

Atendimento a crianças de 6 a 12 anos
em turno oposto ao escolar nos
centros sociais.

Atendimento a crianças de 6 a 12 anos
em turno oposto ao escolar nos
centros sociais.

x

Concessão de beneficios eventuais

x

x

x

150

Descrição
Iniciativa não realizada
contenção de gastos

em

função

da

Atendimento em Centro Linha Cipá a
crianças em turno oposto escolar com no
mínimo 3 refeições diárias, atividades
lúdicas, oficinas, atividades físicas e de lazer,
inclusão digital, entre outros que visam a
erradicação do trabalho infantil.

x

Atendimento a crianças de 6 a 12 anos
em turno oposto ao escolar nos
centros sociais.

Promoção e proteção de politicas
publicas que visam o combate à
violência e os direitos da criança e do
adolescente.

Não parte

Concessão de beneficios eventuais a
pessoas em situação de
vulnerabilidade social.
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Iniciativa não realizada
contenção de gastos

em

função

da

O Poder Público aluga uma sala onde
funciona o trabalho do conselho tutelar, bem
como realiza o custeio do salário dos
conselheiros, de materiais de expedinete, de
consumo e/ou serviço que visam o bom
atendimento e a garantia dos direitos.
Manutenção de abrigo temporário para 15
moradores de rua, auxílio óculos( 7
beneficiários), passagens ( 1 beneficiário),
auxílio funeral (47 famílias receberam auxílio),
foto 3 x 4 ( 11 auxílios), alimentos ( 80
famílias), auxílio internação dependência
química ( 1 internação), auxílio internação de
pessoa acamada ( 1 auxílio). Salientamos
que auxílio óculos e internação dependência
química já foram repassados para a
Secretaria de Saúde, não tendo mais esta
secretaria despesas com esses auxílios.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Código
Ação

2093

2096

Descrição

Apoio a crianças e adolescentes

Manutenção do Cadastro Único

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

Em
Sim

Não parte

Descrição

Repasse de recurso financeiro para
manutenção das entidades que prestam
serviço de assistência social para crianças e
adolescentes (Paresp, Comitê Ação da
Cidadania Contra a Fome a Miséria e Pela
Vida e Coopeva). Através da Paresp são
atendidas em torno de 100 crianças em turno
oposto ao escolar, bem como é prestada
assistência as suas famílias sempre que
necessários. Através do Comitê é mantido
abrigo
institucional
para
acolhimento
144 Apoio a entidades que prestam serviço de
x assistencia social.provisório de crianças e adolescentes cujos
pais
ou
responsáveis
encontram-se
impossibilitados de cumprir sua função de
cuidado e proteção, sendo que a casa
mantem
em
torno
de
12
crianças/adolescente mês.
Através da
Coopeva é realizada a execução do projeto
kizomba que oferece 9 tipos de oficinas
sendo elas: Percussão,artes, artesanato,
coral, judô, dança, muay thai, sopro, violão e
voz, atendendo a 581 crianças/adolescentes.

152 Manutenção e ampliação do cadastro único
x
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Cadastro Único, programa do Governo
Federal que realiza cadastro de famílias
beneficiarias de programas sociais e
habitacionais, como Bolsa Família, Beneficio
de Prestação Continuada, Minha Casa Minha
Vida, Programa de Aquisição de Alimentos
entre outros. Manutenção do espaço físico e
pagamento de pessoal, bem como, material
de expedinete, de consumo e/ou serviços
para o bom atendimento às 19.271 famílias
cadastradas.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Código
Ação

1050

Descrição

Equipação do Cadastro Único

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

Não parte

Manutenção e ampliação do cadastro
único
Dar continuidade ao Projeto Kizomba

Vinculação, de 581 crianças e adolescentes
atendidas pelo CRAS, ao Projeto Kizomba.

Realização de campanhas de
assistência social comunitária.

A Campanha do Agasalho foi realizada nos
meses de Maio, Junho e Julho, com 5
roteiros de coleta diferenciados pelas ruas da
cidade, além de vários pontos de coleta no
comércio. A distribuição foi feita nas
comunidades carentes da cidade.

Dar continuidade ao projeto
Construindo Cidadania.

Projeto visa a emancipação das familias
atráves do auxílio de cestas básicas e
orientações para garantia dos direitos
sociais.

x

153

2097

Manutenção do Centro de
Referência Básisa em Assitencia
Social - CRAS

Descrição
Adquiridos televisor, aparelho telefônico,
cafeteira elétrica, jarra elétrica, microondas,
geladeiras, rádio am/fm, sanduicheira grill e
fogão industrial.

152

156

Em
Sim

157
x

155

Atendimento social e psicológico a
familia em situação de vulnerabilidade
social.
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Manutenção do espaço físico, pagamento de
pessoal, bem como, material de expedinete,
de consumo e/ou serviços para o bom
atendimento de famílias em situação de
vulnerabilidade social, que são atendidas
pelos profissionais integrantes da equipe
mínima disponível no serviço, composta por
assistente social, psicologo, terapeuta
ocupacional, com atendimento medio de 400
famílias.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Código
Ação

Descrição

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

Manutenção do Centro de
Referência Básisa em Assitencia
Social - CRAS

Não parte

Dar continuidade ao plantão social.

Realização de ações de geração de
trabalho e renda que visam a
emancipação dos usuários da
assistência social

Manutenção dos Projetos Renovar (20
participantes), Projeto Identidade Positiva (
20 participantes), os quais objetivam o
trabalho e a geração de renda bem como
trabalha a autoestima das participantes
atraves de oficinas diversas (artesanato,
patchwork,
chinelos
customizados,
artesanato com EVA, pães e doces, etc)com
materiais de consumo, materiais de
expediente e/ou serviços para o bom
atendimento das atividades propostas.

x

159

153

1051

Equipação do Centro de
Referência Básisa em Assitencia
Social - CRAS

157

Descrição
Manutenção do espaço físico e pagamento
de pessoal, bem como, material de
expedinete, de consumo e/ou serviços para o
bom atendimento de famílias em situação de
vulnerabilidade social que buscam os
serviços prestados pelo CRAS através do
Plantão Social, através do qual é realizado o
primeiro contato do usuário com o
equipamento, onde as familias buscam
informações e ou serviços que possam
garantir a sua autonomia e emancipação, são
atendidos em torno de 500 famílias mês.

158

2097

Em
Sim

Realização de campanhas de
assistência social comunitária.
Dar continuidade ao projeto
Construindo Cidadania.

155

Atendimento social e psicológico a
familia em situação de vulnerabilidade
social.

158

Dar continuidade ao plantão social.

x
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As iniciativas foram realizadas e encontramse explicadas na ação 2097, contudo não
houve a equipação do CRAS em função de
contenção de gastos.
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Código
Ação

Descrição

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

146

Em
Sim

Não parte

Promoção e proteção de politicas
publicas que visam o combate à
violência contra mulheres e crianças e
aprevenção aos maus tratos e
abandono aos idosos.

Manutenção do espaço físico e de pessoal,
bem como, materiais de expedinete, de
consumo e/ou serviço que visam o bom
atendimento e a garantia dos direitos das
famílias cujo vínculo familiar esteja rompido, o
espaço fisico conta salas de atendimento
individualizados,
para
atendiemtno
psicologico e social, sala de atendimento
grupal, são atendidos em torno de 150
familias.

Realização de campanhas de
assistência social comunitária.

Foram realizadas 04 campanhas: campanha
de Combate à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, Campanha de
Erradicação do Trabalho Infantil, Campanha
ao Combate do Uso de Drogas, Campanha
de Combate à Violência Contra Mulheres.

153

2098

Manutenção do Centro de
Referência Especializada em
Assitencia Social - CREAS

Descrição

x

Atendimento social e psicológico a
familia em situação de vulnerabilidade
social.

Manutenção do espaço físico e pagamento
de pessoal, bem como, material de
expedinete, de consumo e/ou serviços para o
bom atendimento de famílias em situação de
vulnerabilidade social com vínculos familiares
rompidos.
Atendimento
realizado
por
profissionais psicologos, assistentes sociais
e advogados, em media 370 famílias são
atendidas.

Dar continuidade ao projeto
Construindo Cidadania.

Projeto visa a emancipação das familias
através do auxílio de cestas básicas e
orientações para garantia dos direitos
sociais.Vinculação de famílias com vínculos
fragilizados e/ou rompidos pelo CREAS ao
Projeto Construindo Cidadania. Em torno de
10 famílias/mês.

155

157
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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Código
Ação

Descrição

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

146

1052

Equipação do Centro de
Referência Especializda em
Assitencia Social - CREAS

153
155
157

2095

2100

Apoio a entidades de serviços de
assitência social comunitária

Manutenção da Casa do
Trabalhador

Em
Sim

Promoção e proteção de politicas
publicas que visam o combate à
violência contra mulheres e crianças e
prevenção aos maus tratos e abandono
aos idosos.
Realização de campanhas de
assistência social
Atendimento
socialcomunitária.
e psicológico a
familia em situação de vulnerabilidade
social.

Não parte

Descrição

x

Dar continuidade ao projeto
Construindo Cidadania.

As iniciativas foram realizadas e encontramse explicadas na ação 2098, contudo não
houve a equipação do CRAS em função de
contenção de gastos.

x

Apoio a entidades em ações
voluntárias de promoção a inclusão
social.

Planos de Parceria e projetos de lei COOPROVA Cooperativa dos Produtores de
Venâncio Aires, busca atender uma demanda
reprimida de 600 famílias/ mês em situação
de
vulnerabilidade
social,
distribui
gratuitamente às mesmas, alimentos através
do Programa de Aquisição de Alimentos –
PAA e Banco de Alimentos,
atua
minimizando a fome na região de sua
cobertura. Arrecada, classifica, armazena e
doa alimentos às instituições beneficentes
cadastradas, atendendo 1.000 familias/mês.

x
Realização de ações de geração de
trabalho e renda que visam a
emancipação dos usuários da
assistência social

A Agência FGTAS/Sine realizou no ano de
2016 2.468 Intermediação de mão-de-obra,
encaminhando trabalhadores para possíveis
contratações atingindo auto suficiência dos
mesmos. Emitimos encaminhamento de
2.786
Seguro-Desemprego
e
também
realizamos encaminhamentos 3.114 de
Carteira de Trabalho Profissional.

143

159
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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Código
Ação

Descrição

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

159
1054

2099

1053

Equipação do Casa do Trabalhador

Manutenção do Procon

Equipação do Procon

2144

Realização de ações de geração de
trabalho e renda que visam a
emancipação dos usuários da
assistência social

340

Realização de ações de defesa do
consumidor

340

Realização de ações de defesa do
consumidor

159

Qualificação Profissional

Realização de ações de geração de
trabalho e renda que visam a
emancipação dos usuários da
assistência social

149

1099

Construção Centro de
Recuperação de Dependentes
Quimicos

Em
Sim

Não parte

x

Descrição
A iniciativa encontra-se explicada na ação
2100, sendo que não foi realizada a
equipação haja vista a contenção de gastos.

O PROCON Municipal de Venâncio
Aires, destina-se a promover e
implementar as ações direcionadas à
educação, orientação, proteção e
defesa do consumidor e coordenação
da política do Sistema Municipal de

x
x

A iniciativa encontra-se explicada na ação
2099, sendo que não houve equipação em
função da contenção de gastos.
Manutenção de espaço físico, pagamento de
pessoal, material de consumo, de expediente
e/ou serviços para o bom andamento das
atividades. Porém como não ocorreu repasse
de recursos federais, não fora executado o
referida ação.

X

x
Continuidade da construção do Centro
de Recuperação de Dependentes
Quimicos, a sua equipação e
funcionamento.
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Na negativa de recursos federais e estaduais,
e por falta de recursos próprios não se
investiu mais na área até o momento
destinada a construção do centro. Durante o
decorrer do ano com a doaçãos da área da
FAVAM que comtempla a implantação do
Centro,a Secretaria, junto com COMEN e
Sec do Meio Ambiente está em busca das
liberações necessárias para dar continuidade
ao projeto.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Código 0108

PROGRAMA MORADIA CIDADÃ

Realizar ações voltadas a viabilizar a moradia adequada às familias em situação de vulnerabilidade social, reduzindo o deficit
Objetivo 01 habitacional do municipio
Código
Ação

Descrição

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

Em
Sim

164

Não parte Descrição

x
Habilitação do municipio junto as
esferas federal e estadual para
execução de programas de moradia

2101

Manutenção do Departamento de
Habitação

165

Seleção dos beneficiários dos
programas habitacionais

x

166

Planejamento e execução dos projetos
de trabalho técnico social.
1055

2102

Regularização fundiária

Melhorias habitacionais

162

Realização das regularizações
fundiárias

x

Regularização de 50 lotes com unidades
habitacionais do Loteamento Novo Horizonte,
Bairro Battisti.

x

163
Dar continuidade às ações de
melhorias habitacionais.

Manutenção de espaço físico, pagamento de
pessoal, material de expedinete, material de
consumo e/ou serviços para execução dos
projetos dos trabalhos técnicos sociais. No
decorrer do ano não houve liberação de
recursos federais e/ou estaduais para
construção de unidades habitacionais, logo
também não houve a seleção de famílias.
Com relação ao Trabalho Técnico Social, foi
realizado a reprogramação do PTTS Altos da
Aviação, pois o mesmo estava suspenso.
Neste mesmo período além da pesquisa pós
ocupação realizado junto aos moradores do
Altos da Aviação, fora realizado com os
moradores, pesquisa e tabulação dos dados
e assim elaborado PDST do Residencial Bela
Vista, para analise junto a CEF.

x
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Em razão da contensão de gastos e de
estarmos em ano eleitoral, não realizamos o
liberação de melhorias habitacionais, salvo
em 6 casos que foram registrados sinistros
nas residências.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Código
Ação

Descrição

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

1056

Concessão de lotes para
construção de moradia

167

2145

Trabalho Técnico Social
Habitacional

166

Em
Sim Não parte Descrição

Criar um programa de concessão de
lotes regularizados para familias em
situação de vulnerabilidade social.

x

Planejamento e execução dos projetos
de trabalho técnico social.

Não foi possível realizar a concessão de lotes
por se tratar de Ano Eleitoral.

x

No período de referência está sendo
executado os projetos dos trabalhos técnicos
sociais cuja explicação consta na ação 2101

Iniciativas Não Orçamentárias
EIXO

SOCIAL

Macro objetivo
Promover a cidadania e a garantia dos direitos sociais

PROGRAMA CONSTRUINDO CIDADANIA
Planejar, executar e monitorar ações de politicas sociais que visam as garantias dos direitos sociais, buscando autonomia e
Objetivo 01 cidadania dos usuários da assistência social.
Código 0107

Em
Sim

Iniciativas

148- Buscar recursos para a construção de um centro de convivência de idosos e promover a
sua manutenção.

Não parte Descrição

x

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000

Os recursos para esta finalidade que haviam
sido projetados no Governo Federal, em
razão da crise financeira em que se encontra
as esferas públicas não houve abertura de
nenhum programa que possibilitasse a
habilitação do município para tal.

AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS
PREVISTAS E ALCANÇADAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - AVALIAÇÃO DE METAS 2016

PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO LIQUIDADO

Avaliação ano 2016
Produto da ação

Meta

Executado

Avaliação

Programa 0015 - Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado - Desenvolvimento Econômico
1057 - Equipação da secretaria de
desenvolvimento econômico

Livre

1.000,00

0,00

0,00

0,00

___

___

___

2103 - Manutenção da secretaria de
desenvolvimento econômico

Livre

203.532,00

374.858,69

373.702,46

373.702,46

___

___

___

Programa
Meio com
Ações sem
Meta para
Avaliação

2h

44,67

Atindida

1

1

Atingida

1

3

Atingida

1

0

Não
atingida

300

2.204

Atingida

40

48

Atingida

TOTAL DO PROGRAMA

204.532,00

374.858,69

373.702,46

373.702,46

Programa 0101 – Progestão
2003 - Capacitação e motivação do
servidor

Livre

TOTAL DO PROGRAMA

2.400,00
2.400,00

0,00
0,00

0,00
0,00

horas
0,00 capacitação/servidor
0,00

Programa 0109 - Venâncio Empreendedor
1059 - Infraestrutura do distrito
industrial
2105 - Incentivo a promoção
industrial, comercial e de serviços
1058 - Equipação da sala do
empreendedor

Livre
Livre e
Vinculado
Livre

20.000,00

113.998,14

113.998,14

53.728,00

59.302,00

56.574,00

500,00

0,00

0,00

2104 - Manutenção da sala do
empreendedor

Livre

50.891,00

39.663,44

39.662,60

2107 - Fomento a atividade de
artesanato

Livre

5.500,00

391,90

355,00

Número de obras
113.998,14 realizadas
Número de
empresas
56.574,00 incentivadas
0,00 Unidades equipadas
Número de
empreendedores
39.662,60 atendidos
Número de artesãos
355,00 beneficiados
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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

2106 - Promoção e apoio a eventos de
fomento Ind.Coml. E serviços

RECURSO

Livre

TOTAL DO PROGRAMA
Programa 0110 - Qualifica Venâncio
2108 - Realização/apoio a treinamentos
de capacitação profissional

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO LIQUIDADO

40.500,00
171.119,00

4.976,00
218.331,48

4.976,00
215.565,74

Livre
84.860,00

TOTAL DO PROGRAMA

84.860,00

TOTAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

462.911,00
* 2262 Alunos matriculados no SENAI de janeiro a outubro de 2016

102.634,27

102.472,23

Avaliação ano 2016
Produto da
ação

Número de
eventos
4.976,00 realizados

Meta

Executado

Avaliação

2

1

Atindida
parcialmente

420

2262/1990*

Atingida

215.565,74

Número de
pessoas
102.472,23 capacitadas

102.634,27

102.472,23

102.472,23

695.824,44

691.740,43

691.740,43

*1990 Alunos concluintes no SENAI de janeiro a outubro de 2016.
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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - AVALIAÇÃO DE INICIATIVAS 2016

Iniciativas Orçamentárias
EIXO
ECONOMICO FINANCEIRO
Macro
objetivo Aumentar a competitividade e performance econômica do municipio

Código
0109
PROGRAMA VENÂNCIO EMPREENDEDOR
Objetivo
01
Desenvolver ações visando fomentar a atividade empresarial dos setores produtivos da industria, comércio e serviços visando aumentar a competitividade e p
Código
Código
Em
Ação
Descrição
Iniciativa Descrição Iniciativas
Sim Não parte Descrição

2105

Incentivo a Promoção Industrial, Comercial
e de Serviços

2106

Infraestrutura do Distrito Industrial

Promoção e apoio a eventos de fomento
industrial, comercial e de serviços

x

Foi executada uma complementação de
pavimentação asfáltica de ruas do
Distrito Industrial através do contrato
38/2016.

168

Concessão de incentivos
empresariais

1059

x

Foram beneficiadas 03 (três) empresas
com incenivos de pequeno valor (Adriano
Roberto Schroeder Lei 5.835/2016,
Orlando dos Santos e Filhos Ltda - Lei
5.836/2016 e Wamovel Móveis Ltda Lei
5.855/2016). Além disso, foi dado
continuidade ao incentivo de aluguel
concedido por leis aprovadas no ano
anterior a 02 empresas.Lei 5.779/2015 Chimafrio Indústria de Refrigeração e Lei
5.664/2015 - F Dalila Royer Me.

171

Promoção da expansão do
parque industrial

174

Promoção e apoio a eventos de
fomento empresarial

x

Foi realizada a 2ª Edição da
Gastromania no dia 07 de setembro na
Travessa
São
Sebastião
Mártir.
Participaram
do
evento
12
empreendimentos e tivemos uma média
de público de cerca de cinco mil
pessoas, considerando apenas os pratos
vendidos.
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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Código
Ação

2104

Descrição

Manutenção da Sala do Empreendedor

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

2107

Equipação da Sala do Empreendedor

Fomento a atividade de artesanato

172

x

Manutenção e expansão das
atividades da Sala do
Empreendedor

x

175
Fomento a atividade de
artesanato

x

Em
parte Descrição
Em que pese não tenha ocorrido a
equipação da Sala do Empreendedor por
meio da aquisição de equipamentos
alguns serviços passaram a ser
oferecidos pela Sala depois de junho.
Assim, tem-se que os protocolos
passaram a ser feitos na diretamente na
Sala do empreendedor, de modo que, os
usuários do serviço não precisam mais
se deslocar até o prédio da Prefeitura,
todo o serviço é realizado pela sala,
desde o ingresso com os documentos
até a entrega do alvará. Além disso,
passou a ser feita nas sextas-feiras as
visitas
orientadoras
aos
empreendedores, conforme prevê o PDL,
que é uma maneira de acompanhar as
dificuldades ou desenvolvimento dos
microempreededores individuais. Ainda
neste ano foi elaborada a criação da
página da sala do empreendedor, como
um canal mais acessível aos usuários do
serviço e, por fim, foi criado um arquivo
físico, contendo as documentações de
pendências e alvarás para entrega, bem
como demais documentos.

172

Manutenção e expansão das
atividades da Sala do
Empreendedor
1058

Sim Não

Não realizado, ação atingida pelas
diretrizes de contenção de gastos.
Feiras mensais na praça, que ocorrem
em média uma por mês, sendo que no
mês dezembro são duas, participam
uma média de 40 artesões por ano.
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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
EIXO
ECONOMICO FINANCEIRO
Macro
objetivo Aumentar a competitividade e performance econômica do municipio
Código
0110

PROGRAMA QUALIFICA VENÂNCIO

Objetivo
01
Realizar ações voltadas a promoção da capacitação profissional visando elevar o nivel de mão-de-obra qualificada para as empresas.
Código
Ação

Descrição

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

178

2108

Realização/apoio a treinamentos de
capacitação profissional
179

Aprimoramento do plano de
capacitação profissional do
municipio

Realização e apoio a
treinamentos de capacitação
profissional

Sim Não

Em
parte Descrição
No decorrer do ano não houve
aprimoramento do plano municipal de
capacitação, uma vez que havia
expectativa pelos cursos técnicos do
PRONATEC.

x

x

Não foi promovida a realização direta de
capacitação
profissional,
as
capacitações
são realizadas
pelo
SENAI, sendo que o Município incentivou
a permanência da entidade visando a
capacitação de joves aprendidzes

Iniciativas Não Orçamentárias
EIXO
ECONOMICO FINANCEIRO
Macro
objetivo Aumentar a competitividade e performance econômica do municipio
Código
0109
PROGRAMA VENÂNCIO EMPREENDEDOR
Objetivo
01
Desenvolver ações visando fomentar a atividade empresarial dos setores produtivos da industria, comércio e serviços visando aumentar a competitividade e performance.
Em
Iniciativas
Sim Não parte Descrição

170 Articulação para instalação de novos empreendimentos no Município

x

O gestor municipal está articulando junto
ao Governo do Estado a cedência de
uma área de terras em Linha Estância
Nova, que será destinada à estruturação
de um novo Distrito Industrial, o que
possibilitará, futuramente, a instalação
de novos empreendimentos.

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000

AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS
PREVISTAS E ALCANÇADAS
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000

SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO - AVALIAÇÃO DE METAS 2016
PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Programa 0016 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - cultura, esporte e turismo
1062 - Equipação da
secretaria de cultura, esportes
e turismo
Livre
100,00
7.988,68
7.988,68
2109 - Manutenção da
secretaria de cultura, esportes
e turismo
Livre
384.135,00
559.721,63
559.420,45

559.420,45

TOTAL DO PROGRAMA

567.409,13

Avaliação ano 2016
Produto da ação

Meta

Executado

___

___

____

___

___

_____

2h

1,5

1

1

7.988,68

384.235,00

567.710,31

567.409,13

1.200,00

0,00

0,00

horas
0,00 capacitação/servidor

1.200,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2.499,00

2.499,00

2.499,00

Avaliação

Programa Meio com
Ações sem Meta
para Avaliação

Programa 0101 – Progestão
2003 - Capacitação e
motivação do servidor

Livre

TOTAL DO PROGRAMA

Meta não atingida

Programa 0111 - Cultura sem Fronteiras
1064 - Equipação da
biblioteca pública municipal

Livre

2110 - Realização de eventos
culturais do calendário oficial

Livre e
Vinculado

188.826,00

167.734,45

167.455,49

2111 - Apoio a entidades para
realização de eventos/projetos
cult.

Livre

127.000,00

24.000,00

24.000,00

Biblioteca Pública
equipada

165.763,79

36

32

Atingida
parcialmente

Número de
entidades apoiadas

8

5

24.000,00

Atingida
parcialmente

6

6

Atingida
parcialmente
Atingida
parcialmente

2112 - Apoio a representantes
oficiais - CULTURA

Livre

18.227,00

9.320,00

9.320,00

9.320,00

Número de
representantes
oficiais apoiados

2113 - Realização de projetos
culturais

Livre

140.224,00

69.682,53

69.682,53

69.682,53

Número de projetos
culturais realizados

10

5

1

1

20.753,86

Biblioteca indústria
do conhecimento
mantida

2114 - Manutenção da
biblioteca indústria do
conhecimento

Livre

20.378,00

20.753,86

20.753,86

Atingida

Número de eventos
realizados
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Atingida

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES
2115 - Manutenção da
biblioteca pública municipal
2116 - Manutenção de
espaços públicos de acesso a
internet

RECURSO

Livre e
Vinculado

Livre

TOTAL DO PROGRAMA

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO

194.823,00

183.148,70

182.198,88

1.000,00

54,21

0,00

690.978,00

477.192,75

475.909,76

TOTAL
LIQUIDADO

182.198,88

Avaliação ano 2016
Produto da ação

Meta

Executado

Biblioteca Pública
mantida

1

1

2

7*

Número de
0,00 telecentros mantidos

Avaliação

Atingida

Atingida

474.218,06

Programa 0112 - Bem Estar
2119 - Apoio a representantes
oficiais - Esporte

Livre

1100 - Realização do projeto
esporte e lazer nas
comunidades
1065 - Construção de espaços
públicos de desporto
comunitário

Livre e
Vinculado

1066 - Infraestrutura de
espaços públicos de desporto
comunitário

Livre e
Vinculado

1077 - Equipação de espaços
públicos de desporto
comunitário

Livre e
Vinculado

22.525,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

631.433,00

628.420,00

0,00

0,00

20.000,00

11.000,00

500,00

1.206.182,15

5.682,98

49.160,91

2117 - Apoio a entidades para
eventos/Projetos esportivos

Livre

100.000,00

0,00

2118 - Realização de projetos
de desporto comunitário

Livre

7.756,00

8.219,08

416.567,17

300,00

416.567,17

300,00

Número de
representantes
apoiados

20

4

Atingida
parcialmente

-

-

-

-

Número de espaços
construídos

2

5**

Atingida
parcialmente

Número de obras
realizadas

2

8
Atingida

14.958,73

Número de espaço
público de desporto
comunitário
equipados

0,00

0,00

Número de
entidades apoiadas

2

1***

8.219,08

8.219,08

Número de projetos
realizados

3

4

32.718,73
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PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

2120 - Manutenção de espaços
públicos de desporto comunitário
2121 - Apoio a construção/Melhoria
de centros comunit. Desportivos
2122 - Realização de eventos
esportivos do calendário oficial

RECURSO

Livre

Livre
Livre e
Vinculado

ORÇAMENTO
PREVISTO

1.486,00

5.000,00

ORÇAMENTO
ATUAL

1.364,02

0,00

TOTAL
EMPENHADO

1.363,02

0,00

TOTAL
LIQUIDADO

1.363,02

0,00

Avaliação ano 2016
Produto da
ação
Número de
espaços
mantidos

4

Número de
obras realizadas

1

Número de
eventos
realizados

36

27

2

4****

1

1

53.415,00

70.724,55

70.715,91

70.715,91

853.115,00

1.973.173,69

533.303,91

515.543,91

Livre e
Vinculado

30.000,00

1.528.542,94

1.184.023,29

Livre

1.500,00

2.814,00

2.813,80

Número de
1.184.023,29 obras realizadas
Número de
projetos
2.813,80
realizados

255.000,00

Número de
eventos/projetos
255.000,00
apoiados

TOTAL DO PROGRAMA

Meta Executado

Avaliação

4
Atingida
Não atingida
Atingida
parcialmente

Programa 0113 - Conheça a Capital do Chimarrão
1079 - Construção de obras voltadas
a promoção do turismo
2124 - Realização de projetos
voltados ao turismo
2126 - Apoio a entidades em
eventos/projetos voltados ao turismo
2127 - Apoio representantes oficiais
- Turismo
TOTAL DO PROGRAMA

275.000,00

Livre

1.500,00
308.000,00

255.000,00

0,00
1.786.356,94

0,00
1.441.837,09

0,00
1.441.837,09

Número de
representantes
apoiados

TOTAL SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES
E TURISMO
2.237.528,00
4.804.433,69
3.018.459,89
2.999.008,19
* 2 telecentros e 5 pontos de wireless
**5 obras em andamento -Ginasio Mangueirão; Quadra V. Arlindo; Ginásio Cachoeira; Campo Sta. Tecla e 1 em projeto:
Parcão
*** 1 projeto apoiado, com disponibilidade de dois servidores para o projeto nos Distritos
**** 1 obra concluída e 3 obras em andamento
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Atingida

Atingida
1

1
Atingida

3

Não atingida
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SECRETARIA DA CULTURA - ACOMPANHAMENTO INICIATIVAS 2016

Iniciativas Orçamentárias
EIXO

SOCIAL

Macro
objetivo

Elevar o nivel cultural da população de Venâncio Aires

Código 0111

PROGRAMA CULTURA SEM FRONTEIRAS

Objetivo 01

Realizar ações voltadas a promoção e diversificação da cultura no municipio visando elevar o nivel cultural da população.

Código Ação

Descrição

2110

Realização de eventos
culturais do Calendario
Oficial

2111

Apoio a entidades
para realização de
eventos/projetos
culturais

Código
Iniciativa

183

Descrição Iniciativas

Realização dos eventos culturais do
calendário oficial de eventos do municipio

Sim

Não

Em parte

Descrição

x

Foram realizados 32 eventos culturais: Terno de Reis,
Escolhas das Cortes do Carnaval: Municipal, interior
Adulto e Infantil, Carnaval de Rua, Páscoa na Praça,
4º Encontro de Corais, Recrearte,Feira do Livro,
Festejos Farroupilha, Festival de Danças Alemãe
Infantis, Inter-Regional Enart, Festival de Gaiteiros,
Escolha da garota Teuto-Brasileira, Festa Municipal do
Colono, e Festivais Estudantis de Música, Canto da
Viola, Confêrencia Municipal de Cultura, Programação
de Natal, Gastromania, além de 4 saraus culturais
promovidos pela Biblioteca pùblica Caá Yari.

185

Apoio e parceria com entidades que
promovam a cultura no municipio

x

Foram apoiadas 3 entidades: Ass. Cult. de Musica
para incentivo da Orquestra de V. Aires e Ass. Unidos
das Vilas e Malandros do Ritmo para a Realização do
desfile de Rua do Carnaval. Ainda, citamos a
participação na organização dos Teatros Cris Pereira e
Dom Quixote.

196

Incentivo a grupos de dança do
municipio

x

Iniciativa atendida através de representações oficiais vide ação 2112

202

Apoio ao Projeto Mateando nas escolas e
comunidade do Instituto Escola do
Chimarrão

x

Iniciativa não mais realizada, porém através da
Secretaria da Educação, está sendo realizado o
Projeto Itinerante Chimarreando com Livros , levando a
Kombi literaria nas escolas.
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Código Ação

2111

Descrição

Apoio a entidades
para realização de
eventos/projetos
culturais

Código
Iniciativa

Descrição Iniciativas

Sim

204

Manutenção da Banda Municipal

198

Incentivo ao tradicionalismo no
municipio

x

Não

Em parte

x

Descrição
O Município não constituiu uma banda municipal,
contudo apoia a orquestra de Venâncio Aires através
do repasse de recursos a Associação Cultural de
Música que mantém os trabalhos da Orquestra.
Iniciativa atendida através de representações oficiais vide ação 2112
Houve 6 representações oficiais em 2016, sendo eles:
Arthur Correa teixeira,para participar do 28º Entrevero
Cultural de Peões; DTG Piazito da tradição, para
participar de JUVENART; Cpf Terra de Um Povo, para
participar de Juvenart; Grupo Projete Liberdade
Capoeira para participar de Roda Mundo de capoeira;
Ctg Erva Mate para participar de Juvenart; Grupo Die
schwalben, para translado ate aeroporto para participar
Atendida através de Projeto de Aulas de violão e flauta
para crianças e jovens ao turno oposto da escola,
onde 42 alunos participam das aulas, e também
através de incentivo aos corais que atende
aproximadamente 32 integrantes de corais.

2112

Apoio a
representantes oficiais
- Cultura

199

Apoio a representantes oficiais do
municipio em eventos culturais fora do
municipio

x

2113

Realização de projetos
culturais

181

Disponibilização de oficinas/apoio a oficinas
culturais

x

188

Realização dos Fóruns Regionais de
Cultura

x

Não atendida a iniciativa

190

Criação do grupo de teatro municipal

x

Iniciativa não atendida em virtude de falta de recursos.

191

Realização de festivais escolares

x
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Realização de 9 edições de festivais nas escolas,
onde aproximadamente 500 alunos participaram no
total das etapas, e na final 40 alunos participaram.
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Código Ação

2113

Descrição

Código
Iniciativa

Descrição Iniciativas

194

Desenvolvimento de legislação municipal de
fomento a participação da iniciativa privada
no fomento das atividades culturais

x

204

Manutenção da Banda Municipal

x

195

Realização do Projeto Musica na Praça

208

Implantação de projeto de incentivo a leitura

x

Sim

Não

Descrição
Reativação Conselho Municipal de Polítca Cultural,
Reestruturação Fundo Municipal de Cultura, (Lei nº
5853) e definição das metas para o plano municipal de
cultura.

x

Realização de
Projetos Culturais

Em parte

Realizaçao de conserto de alto falantes e caixas de
som.
Iniciativa não realizada em função de redução de
custos.
Atendida a iniciativa, com as atividades de contação
de histórias desenvolvidas na biblioteca publica Caá
Yari e em eventos diversos, com Bibliotecária Rosaria
Costa, que também realiza atividades no Caps e uma
vez ao mês na RVA. Ainda realiza Bates-Papo na
Biblioteca, com turmas de ensino médio. Na Biblioteca
Industria do Conhecimento, são realizadas atividades
com as turmas da Escola Cidade Nova series iniciais,
que abrangem contação de história, e oficinas de
reciclaveis, pintura, colagem, entre outros, para o

2115

Manutenção da
Biblioteca Publica
Municipal

200

Ampliação e manutenção da Biblioteca
Pública Municipal

x

Realizados conserto da rede telefonica, renovação de
assinaturas de revistas e jornais, aquisição de livros,
manutenção hidraulica.

1064

Equipação da
Biblioteca Publica

200

Ampliação e manutenção da Biblioteca
Pública Municipal

x

Aquisição e instalação de split.

x

Biblioteca mantida, troca de lâmpadas, reforma no
forro onde tem goteiras, porém alguns procedimentos
ainda devem ser tomados para a resolução efetiva do
problema. Em média a biblioteca atende 230
usuarios/mês, entre acessos ao computador e
acessos a livros na biblioteca) e emprestimo de
acervos em torno de 80 livros/ mês.

x

Mantidos os espaços com Wirelles na Praça Matriz,
Praça Evangélica, Parque do Chimarrão, Linha
Travessa, 2 pontos no Bairro Cel. Brito, Vila Freese, 2
Pontos no Bairro Cidade Nova além de 2 Telecentros
ativos nas Escolas Alfredo Scherer e Dois Irmãos. Em
Dezembro, foi instalado mais um ponto de acesso na
Praça Matriz.

2114

2116

Manutenção da
Biblioteca Indústria do
Conhecimento

Manutenção de
espaços públicos de
acesso a internet

341

315

Manutenção da Biblioteca Indústria do
Conhecimento

Promover facilidades à população no
acesso à internet através de telecentros e
rede wirelles em espaços públicos
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EIXO

SOCIAL

Macro
objetivo

Promover o bem-estar e prevenir o sedentarismo da população de Venâncio Aires

Código 0112

PROGRAMA BEM-ESTAR

Realizar ações voltadas a promoção e diversificação do esporte e lazer no municipio visando promover o bem-estar e prevenir o sedentarismo da
população.
Código
Código Ação Descrição
Descrição Iniciativas
Sim Não
Em parte
Descrição
Iniciativa
Realização de Projeto nos distritos inicialmente em
Vila Teresinha, no turno oposto o escolar, onde 45
alunos
da Escola Professora Helena Bohn
Realização e incentivo a projetos sócioparticiparam com aulas de volei, futebol e atletismo,
206
x
Apoio a entidades para
esportivos nos bairros
pela manhã com os alunas da tarde e a tarde com os
2117
eventos/projetos
alunos da manhã, com intervalo para lanche. Com o
esportivos
desligamento de servidores da secretaria de Cultura
Esportes e Turismo, o projeto foi interrompido em
Não atendida a iniciativa, tendo em vista a Lei eleitoral
221
Apoio ao esporte amador
x
que veda repasses a entidades.
Objetivo 01

209

Apoio a representantes oficiais do
municipio em eventos esportivos fora do
municipio

215

Melhoria e manutenção do caminhódromo
municipal, academias ao ar livre e ciclovias
municipais

x

Foram incentivadas
4 entidades/representantes
oficiais: Equipe de Futsal de surdos de V. Aires para
participar do ; Equipe de Judô para participar de Jogos
CERGS; Equipe de Basquete da Escola Cidade Nova
para participar da fase final dos JERGS; e e Equipe de
Judô Gloc para participar do Campeonato do interior do
RS.

x

Caminhódromo e academias mantidas. Além disso,
repassamos para a SISP, valor para a reforma da pista
de skate, tendo em vista que a manutenção do Parque
foi transferida para a SISP.

2119

Apoio a
representantes oficiais
- Esporte

2120

Manutenção de
espaços públicos de
desporto comunitário

1066

Infraestrutura de
espaços públicos de
desporto comunitário

216

Construção de novas ciclovias, academias
ao ar livre e caminhódromos públicos

x

1077

Equipação de espaços
públicos de desporto
comunitário

216

Construção de novas ciclovias, academias
ao ar livre e caminhódromos públicos

x

Adquiridas mudas para estabilizar o barranco ao lado
da pista de skate. Foram inauguradas academias ao
ar livre: Coronel Brito,Linha Marechal Floriano Centro
Linha Brasil, Linha Andreas, Linha Brasil, Palanque,
APAE, Linha Cecilia,
Aberto processo licitatório para a aquisição de 46
equipamentos de academia ao ar livre, atraves do
aditivo do contrato 779720/2012.
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Código Ação Descrição

2118

2122

2121

1065

Realização de projetos
de desporto
comunitário

Código
Descrição Iniciativas
Iniciativa

Sim

Não

Em parte

Descrição

222

Realização de campanhas de incentivo à
prática esportiva

x

Atraves de realização de campeonato de Peguebol,
com alunos de series iniciais, estimulando a pratica
tanto ao voleibol quanto a outras modalidades, onde 99
alunos partiiparam deta modalidade.

220

Realização dos jogos escolares dos bairros
e jogos escolares de Venâncio Aires

x

Realização dos JEVA modalidades futsal, volei,
basquete, handebol, xadrez, somando um total de
1899 atletas envolvidos na competição.

219

Participação nos jogos intermunicipais do
RS e Jogos Escolares do RS

x

Etapas municipais dos JERGS modalidades atletismo,
futsal, volei, basquete, handebol e xadrez, envovendo
1147 alunos nas etapas municipais sendo que uma
equipe foi selecionada para etapa regional e estadual.

x

Atraves da realização de campeonatos de futsal
amador, Copa Monte de futsal (1300 ATLETAS),
Campeonato de Bocha Tabocha (255 ATLETAS)
Encontro de Trilheiros (700 ATLETAS), Destaque
Esportivo 2015 (250 ENVOLVIDOS), Volei Verão (96
ATLETAS), Trilhas do Chimarrão (600 ATLETAS),
Curso de voleibol com Jorginho Schimidt (50
PARTICIPANTES) em duas etapas, Torneio de Xadrez
(76 ATLETAS) Copa Rotary de Volei (40 ATLETAS),
Passeio Ciclovia é Vida (350 PARTICIPANTES),

Realização de eventos
esportivos do
Calendario Oficial
221

Apoio ao esporte amador

Apoio a
construção/melhoria
de centros

184

Apoio a construção/melhoria de centros
comunitários e esportivos

Construção de
espaços públicos de
desporto comunitário

342

Construção de espaços públicos de
desporto comunitário

x

x
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Não atendida em virtude de ano eleitoral.
Obras em andamento: Ginasio em Linha Cachoeira,
Linha Mangueirão, Campo Santa Tecla, conclusão da
quadra esportiva de Vila Arlindo. Além disso, foi
elaborado o Projeto para a Construção do Parcão,
sendo que o processo licitatorio para construção da
Pista de atletismo ja foi finalizado.
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EIXO
Macro
objetivo

ECONÔMICO-FINANCEIRO

Código 0113

PROGRAMA CONHEÇA A CAPITAL DO CHIMARRÃO

Objetivo 01

Realizar ações no sentido de fomentar o turismo, divulgando o Municipio e contribruindo para a melhoria da economia local

Aumentar a competitividade e performance econômica do municipio

Código Ação Descrição

2127

Apoio a
representanets oficiais
- Turismo

Código
Descrição Iniciativas
Iniciativa

226
225
232

2124

2126

Realização de projetos
voltados ao turismo

Apoio a entidades em
eventos/projetos
voltados ao turismo

Apoio a representantes oficiais do
municipio em eventos que promovam o
turismo fora do municipio
Criação e manutenção do cadastro dos
pontos turisticos do municipio
Promoção de cursos de capacitação na
área do turismo

Sim

Não

Em parte

x

x

Incentivo ao desenvolvimento das rotas
turisticas

x

236

Manter a participação do municipio na
Associação de Turismo do Vale do Rio
Pardo - ATURVARP

x

237

Elaboração e distribuição de material de
divulgação do turismo no municipio

235

Projeto de incentivo a visitação as rotas
turisticas no municipio

224

Promoção/Apoio a eventos que promovam o
turismo no municipio

233

Incentivo a empreendimentos que fazem
parte das rotas turisticas

Não realizada nenhuma representação oficial.
Realizado em 2015 pela Aturvarp, em convenio
firmado, um inventário turistico do municipio.

x

229

Descrição

Não atendido.
Houve a divulgação da rota do chimarrão em um
estande montado da Expoagro, com parceria da
Emater e Aturvarp.
Iniciativa atendida e evidenciada através de ações
realizadas em conjunto e explanada em justificativas
anteriores.
Realizada a confecção de folders para Rota do
Chimarrão, além de distribuição de folders e um
banner confeccionados pela Aturvarp, como
contrapartida do Convenio firmado com a entidade.

x

x

Previsto para o segundo semestre, porém em função
de falta de recursos, não foi executado.
Incentivo à Afenachim,atraves de parceria firmada,
para a realização da Festa Nacional do Chimarrão.

x
x

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000

Não realizado incentivo.
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Código Ação Descrição

Código
Descrição Iniciativas
Iniciativa
245

1079

Construção de obras
voltadas a promoção
do turismo

358

Implantação e manutenção de placas de
sinalização turistica

Realização de obras para o
desenvolvimento da Rota do Chimarrão

Sim

Não

Em parte

Descrição

x

2ª etapa da sinalização turistica (Contrato nº 081/2015) finaliza

x

*1ª Etapa da pavimentação asfaltica Rota do
Chimarrão em andamento- Contrato nº 134/2015.
*Obra da Revitalização das Praças Contratos
nº97/2015(Thomas Pereira) e 98/2015 (Henrique
Bender) - Obras em andamento; *2ª Etapa da
pavimentação asfáltica da Rota do Chimarrão Contrato
nº104/2016 - Obra em andamento.

Iniciativas Não Orçamentárias
Programa 0111 Cultura sem Fronteiras
EIXO

SOCIAL

Macro
objetivo

Elevar o nivel cultural da população de Venâncio Aires

Código 0111

PROGRAMA CULTURA SEM FRONTEIRAS

Objetivo 01

Realizar ações voltadas a promoção e diversificação da cultura no municipio visando elevar o nivel cultural da população.

Iniciativas

Sim

194- desenvolvimento de legislação municipal de fomento à participação da iniciativa
privada no financiamento e fomento da cultura

Não

Em parte
x
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Descrição
-
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EIXO

SOCIAL

Macro
objetivo

Promover o bem-estar e prevenir o sedentarismo da população de Venâncio Aires

Código 0112

PROGRAMA BEM-ESTAR

Objetivo 01

Realizar ações voltadas a promoção e diversificação do esporte e lazer no municipio visando promover o bem-estar e prevenir o sedentarismo da
população.

Iniciativa

Sim

Não

Em parte

Descrição

205- Apoio a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos nos projetos de revitalização de
áreas de lazer.

x

Vide ação 2120

210- Implantação do Conselho Municipal de Esporte e seu respectivo Plano Municipal e Fundo
Municipal

x

Criados, porém passarão por reestruturação em 2017.

262- Criação de equipe das Secretarias de Cultura, Esporte e Turismo e Planejamento Urbano
e Obras Públicas para elaboração de planejamento para preservação de áreas verdes e
institucionais.

x

Iniciativa não realizada

EIXO
Macro
objetivo

ECONÔMICO-FINANCEIRO

Código 0113

PROGRAMA CONHEÇA A CAPITAL DO CHIMARRÃO

Objetivo 01

Realizar ações no sentido de fomentar o turismo, divulgando o Municipio e contribruindo para a melhoria da economia local

Aumentar a competitividade e performance econômica do municipio

Iniciativa

Sim

234 Criação de controles de visitas às rotas turísticas
239 Apoio a Secretaria de Meio Ambiente na regularização de áreas de preservação
permanente
240 Apoio a Secretaria de Meio Ambiente na orientação dos empreendedores do turismo
quanto à legislação ambiental

Não

Em parte

Descrição

x

Iniciativa não atendida

x

Iniciativa não atendida

x

Iniciativa não atendida
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AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS
PREVISTAS E ALCANÇADAS
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - AVALIAÇÃO DE METAS 2016
PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO
PREVISTO

Programa 0017 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Meio Ambiente
1080 - Equipação da secretaria de meio
Livre e
ambiente
Vinculado
1.000,00
2128 - Manutenção da secretaria de meio
ambiente
Livre
388.484,00
TOTAL DO PROGRAMA

389.484,00

ORÇAMENTO
ATUAL

TOTAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Produto da
ação

Avaliação 1° semestre
Executad
Avaliação
Meta
o

15.000,00

12.860,12

12.860,12

___

___

599.312,20

599.206,10

599.206,10

___

___

614.312,20

612.066,22

Programa sem
avaliação

612.066,22

Programa 0101 - Progestão

2003 - Capacitação e motivação do servidor

Livre

TOTAL DO PROGRAMA

3.000,00
3.000,00

2.141,50
2.141,50

2.134,50

horas
capacitação/
2.134,50
servidor

2h

5,33

Meta atingida

Número de
mudas
500,00 distribuídas

10000

2000

Meta atingida
parcialmente

Nascentes
protegidas

1

0

Meta não
atingida

16.554,69

Número de
campanhas
16.271,69 realizadas

6

6

Meta atingida

469.136,30

Serviço
fiscalização
ambiental
467.846,36
mantido

1

1

Meta atingida

2.134,50

2.134,50

Programa 0103 - A Cidade que Queremos
1082 - Incentivo a Assistência ao plantio de
árvores nativas

Livre

3.000,00

500,00

500,00

1083 - Proteção de nascentes

Livre

1.000,00

0,00

0,00

0,00

2130 - Campanhas de orientação e educação
ambiental

Livre

3.000,00

2.629,00

2.629,00

2.629,00

2130 - Campanhas de orientação e educação
ambiental - Fundo municipal do meio
ambiente

2131 - Manutenção dos serviços de
fiscalização e licenciamento

Livre

Livre e
Vinculado

48.384,00

385.817,00

32.320,00

476.820,53
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PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO
PREVISTO

ORÇAMENTO
ATUAL

TOTAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Avaliação 1° semestre
Produto da ação

Executado

Avaliação

20

110

Meta atingida

1.000

1020

Meta atingida

12.000

10200

Meta atingida
parcialmente

0

Meta não
atingida

Meta

Número de
containers/lixeiras
1084 - Instalação de conteiners/Lixeiras

Vinculado

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

2129 - Manutenção da usina de triagem

Livre

177.985,00

148.395,83

148.395,83

148.395,83

2129 - Manutenção da usina de triagem Fundo municipal do meio ambiente

Vinculado

173.822,00

167.822,00

111.383,19

111.383,19

2.175.266,00

4.225.207,14

4.225.207,14

4.225.207,14

2133 - Serviço de coleta de lixo

1085 - Implantação de corredores
ecológicos
TOTAL DO PROGRAMA
TOTAL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Livre

Livre e
Vinculado

10.000,00
2.988.274,00
3.380.758,00

10.000,00

0,00

0,00

5.073.694,50

4.973.806,15

4.972.233,21

5.690.148,20

5.588.006,87 5.586.433,93

tonelada de
material triado

Tonelada de lixo
recolhido
Número de
corredores
implantados
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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
MEIO AMBIENTE - AVALIAÇÃO INICIATIVAS 2016
EIXO

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Macro
objetivo

Ter infraestrutura adequada ao crescimento do municipio e bem-estar da população

Código
0103

PROGRAMA A CIDADE QUE QUEREMOS

Realizar ações voltadas a conservação, proteção e recuperação dos recursos ambientais visando melhorar a sustentabilidade no meio urbano e
Objetivo 04rural, bem como o bem estar da população.
Código
Ação

Descrição

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

Em
Sim Não parte

Manutenção da Usina de Triagem

Os serviços de operação da
usina de triagem e reciclagem
são realizados por empresa
terceirizada - contrato
administrativo 27/2016, são
triados cerca de 85 toneladas
por mês.

Implantação do projeto de educação e
acompanhamento na área de residuos domésticos

Projeto Guardião Ambiental
que visa a Educação Ambiental
nas escolas, ensinando a
correta separação dos
resíduos em casa e na escola,
além de diversas atividades
visando a Preservação
Ambiental. O Projeto está em
andamento desde 2015, e ele
acontece durante todo o ano,
envolvendo dez escolas da
rede municipal.

X

2129

Manutenção da usina de triagem

257

X

2130

Campanhas de orientação e educação
ambiental

251

Descrição

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000

Estado do Rio Grande do Sul
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Código
Ação

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

Descrição

Em
Sim Não parte

X

2130

Campanhas de orientação e educação
ambiental

258

Realização de campanhas voltadas à Educação
Ambiental, a orientação e fiscalização ambiental

1085

Implantação de corredores ecologicos

247
258

Realização de campanhas voltadas à Educação
Ambiental, a orientação e fiscalização ambiental

X

Realização do licenciamento ambiental das áreas
públicas

Realização de mapeamento de áreas de preservação
permanente para regularização

Iniciamos o trabalho pelo
Mariante, onde estamos
realizando o levantamento de
todos os imóveis que estão em
APP.

X
2131

Manutenção dos serviços de fiscalização e
licenciamento

261

Iniciativa explicada na ação
2130
Devido ao nosso quadro
técnico ter sido completado
com o último concurso público,
conseguimos regularizar todos
os licenciamentos ambientais
das áres públicas, foram feitos
mais de 30 licenciamentos de
obras e áreas públicas.

X

260

Já foram desenvolvidas
diversas palestras em escolas
e entidades; participação da
Secretaria durante a
FENACHIM, desenvolvendo
ações de educação ambiental;
Semana Municipal do Meio
Ambiente; ECOFEIRA, com
recolhimeto de
eletroeletrônicos, pilhas,
baterias, entre outros.
Atividade não executada devido
a necessidade de economia
em função do Decreto
5856/2016.

X
Dar continuidade ao Projeto Corredores Ecológicos
implantando no Arroio Castelhano e Taquari Mirim

Descrição
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Código
Ação

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

Descrição

Em
Sim Não parte

X
1082

Incentivo e assistência ao plantio de arvores
nativas

249

Criação de projeto de incentivo e assistência ao
plantio de árvores nativas nos passeios públicos

Proteção de nascentes

250

Desenvolvimento do projeto proteção de nascentes

254

Ampliação da área de cobertura de containers e
containers pequenos para material reciclado

X

X

2133

Serviço de coleta de lixo

259

Realização da coleta do lixo urbano, rural e
ambulatorial

1084

Instalação de containers/lixeiras

256

Construção de lixeiras para o interior

1090

Melhoria na infraestrutura da Usina de
Triagem

257

Manutenção da Usina de Triagem

X

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000

X

Já foram distribuídas diversas
árvores nativas para serem
plantadas nos passeios públicos,
sempre indicando a espécie
adequada para cada local.
Atividade não executada devido a
necessidade de economia em
função do Decreto 5856/2016.
Foram colocados no inicio do ano
110 containers, expandindo a área
containerizada.

X
1083

Descrição

Essa coleta acontece durante todo
o ano através de serviço
terceirizado. A coleta dos resíduos
sólidos urbanos é realizado pela
empresa CONESUL, contrato
126/2015; o recolhimento dos
resíduos de saúde é realizado pela
empresa CONESUL, contrato
125/2015; o transporte do rejeito da
Usina de Triagem até o aterro
sanitário é feito pela empresa
ECOPAL, 127/2015 e a destinação
final é no aterro sanitário em Minas
do Leão, com a empresa CRVR,
contrato 009/2016. São recolhidos
cerca de 850 toneladas/mês.
Atividade não executada devido a
necessidade de economia em
função do Decreto 5856/2016.
Atividade não executada devido a
necessidade de economia em
função do Decreto 5856/2016.

2.2 APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO POR PROGRAMA DE
GOVERNO
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PROGRAMA 0101 - PROGESTÃO
Referência
INDICADOR

FÓRMULA/METODOLOGIA

Indicador
Previsto LDO

Fonte
Data

Indicador

Período de
Apuração

Resultado
Alcançado/Ano

Semestral

Não mensurado

Indicadores previstos LDO

% de atendimento da Ouvidoria
no prazo

% de cargos de chefia ocupados
por servidores efetivos

Total de atendimentos da
Ouvidoria no prazo
Total de atendimentos da
Ouvidoria

Controles Assessoria
de Imprensa

___

sem referência

31/12/2014

36%

80%

Numero de servidores que
ocupam cargos de chefia
Relatórios RH

36% Média Anual

34,59

Numero total de cargos de
chefia ocupados

% de cumprimento do Plano de
Capacitação do Servidor

Numero de horas de capacitação
fornecidas ao servidor/ total de
Controles ADM/RH
horas de capacitação por
servidor planejadas

sem referência

sem referência

85%

Anual

Não mensurado

% de satisfação dos servidores

Nota final geral da pesquisa de Relatório da Pesquisa
clima dos servidores
aplicada

31/12/2011

80%

80%

10 de 30 dias

Não mensurado

Relatório da pesquisa
de avaliação

31/12/2012

65%

69%

Anual

74,50%

Relatórios RH

31/12/2014

91,00%

Controles Segurança
no Trabalho

31/12/2014

0,81%

Controles Segurança
no Trabalho

31/08/2015

% de satisfação geral dos
cidadãos

% de cidadãos entrevistados
que avaliaram os serviços
públicos como bom ou ótimo

Total de servidores ativos
% de servidores ativos efetivos e efetivos + empregados públicos
empregados públicos
Total servidores ativos no
municipio
Total acidentes de trabalho
Índice de acidentes de trabalho
Total de servidores ativos

Índice de doenças ocupacinais

Número de doenças
ocupacionais

91% Média Anual

Anual
1,02%

0,55%
1274

0,62%

0,46%

Número de servidores ativos

Número de processos
remodelados (1)

85,44

Anual

1,10%

1274

Número de processos
desenhados, analisados e
remodelados e normatizados
através de Norma Interna
expedida pela Coordenadoria de
Controle Interno

Controles
Coordenadoria de
Controle Interno

31/12/2014

1

2

Anual

1

Número de acidentes por 1
milhão de horas homens de
exposição ao risco ( n°
agravosx1.000.000/ Horas
Homem Exposição ao risco)

Serviço de Segurança
do Trabalho

1 sem 2016

104

sem previsão

Anual

0,034656418

1º sem 2016

756

sem previsão

Indicadores adicionais

Taxa de frequência

Taxa de gravidade

Tempo computado em horas por
1 milhão de horas homem
(tempo computado (dias
perdidos+dias
Serviço de Segurança
debitados)x1.000.000/ HHER)
do Trabalho

Anual
309,0659341

Tempo computado (dias
perdidas + dias debitados), de
acordo com NBR 14.280
% transparência site oficial
número de legislações
atualizadas (2)

número de legislações
implementadoras de novas
políticas públicas (3)

189

Nota divulgada pelo TCE/RS no
TCE-RS
Prêmio Transparência
Número de legislações
Controles Secretaria
existentes que foram
Administração
revisadas e atualizadas
Número de legislações que
regulamentaram novos
assuntos possibilitando a
implementação de novas
políticas públicas

Controles Secretaria
Administração

sem previsão

Anual

Não mensurado pelo TCE
em 2016

2015

sem previsão

Anual

9

2015

sem previsão

Anual

8

2015

91,33%

Notas explicativas
1) Norma Interna 22/2015 que regulamenta o processo de aplicação de sansão a fornecedores
2) Legislações atualizadas 2015 (disponíveis em www.venancioaires.rs.gov.br): 5.678/5.713/5.738/5.742/5.751/5.781/5.795/5.801/LC 082.
3) Legislações implementadoras de políticas 2015 (disponíveis em www.venancioaires.rs.gov.br): 5.645/5.646/5.662/5.701/5.702/5.776/5.777/5.799.
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PROGRAMA 0102 - MAIS EDUCAÇÃO MAIS CIDADANIA
Referência
INDICADOR

FÓRMULA/METODOLOGIA

Data

Indicador

Indicador
LDO

Resultado
Alcançado/Ano

Fonte

Indicadores previstos LDO
% de aprovação escolar anos
finais *4

número de alunos anos finais
Secretaria com aprovação/número de
Pedagógico
alunos anos finais

31/12/2014

81%

82%

82%

% de aprovação escolar anos
iniciais *4

número de alunos anos iniciai
Secretaria com aprovação/número de
Pedagógico
alunos anos iniciais

31/12/2014

92%

94%

93%

% de aprovação escolar geral *4

número de alunos com
Secretaria aprovação/número de alunos
Pedagógico
total

31/12/2014

87,50%

88%

87,50%

% mínimo anual de receitas de
impostos aplicados em
manutenção e desenvolvimento
do ensino

despesas com manutenção e
relatório RVEdesenvolvimento
do
TCE e RREOensino/receita de impostos
STN
próprios e transferidos

31/12/2014

25,94%

27%

%mínimo anual de receitas do
FUNDEB na remuneração dos
profissionais da educação

despesas com remuneração relatório RVEprofissionais
TCE e RREOeducação/receita Fundeb
STN
O Ideb é calculado a partir de
dois componentes: taxa de
rendimento
escolar
(aprovação obtida pelo censo)
e médias de desempenho
INEP
nos exames padronizados
aplicados pelo Inep (Prova
Brasil). Calculado de dois em
dois anos

IDEB anos finais *1

IDEB anos iniciais *1

Taxa de atendimento Educação
Infantil - 0 a 3 anos, conforme
Censo*2

Taxa de atendimento Educação
Infantil - 4 a 5 anos, conforme
Censo *2

TCE - 28,95%
STN - 28,79%
31/12/2014

80,49%

80%

TCE e STN
82,21%

31/12/2013

4,3

4,7

_

31/12/2015

4,7

4,7

4,3

31/12/2013

5,4

5,7

_

31/12/2015

5,4

5,7

5,8

número
de
alunos
matriculados 0 a 3 ano
TCE/RS
Censo Escolar/estimativa do
Censo IBGE

31/12/2013

40,62%

50%

número
de
alunos
matriculados 4 a 5 anos
TCE/RS
Censo
escolar/estimativa
censo IBGE

31/12/2013

70,39%

63,54%

100%
75,81%

Indicadores adicionais
Número de alunos matriculados
na Educação Infantil (0 a 3 anos
de idade) nas EMEIS - Turno
integral *3
Número de alunos matriculados
na Educação Infantil (4 a 5 anos
de idade) nas EMEIS - Turno
Integral *3

Total de Matrículas

Boletim
Estatísco
Mensal

Controle
Mês a mês

856

não
projetado

899

Total de Matrículas

Boletim
Estatísco
Mensal

Controle
Mês a mês

497

não
projetado

475

Número de alunos matriculados
na Educação Infantil (0 a 3 anos
de idade) - Contratação de
serviços terceirizados - Turno
Integral *3

Total de Matrículas

Boletim
Estatísco
Mensal

Controle
Mês a mês

63

não
projetado

128

Número de alunos matriculados
na Educação Infantil (4 a 5 anos
de idade) Contratação de
serviços terceirizados - Turno
Integral *3

Total de Matrículas

Boletim
Estatísco
Mensal

Controle
Mês a mês

0

não
projetado

1
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Referência
INDICADOR

FÓRMULA/METODOLOGIA

Fonte
Data

Indicador

Indicador
LDO

Resultado
Alcançado/Ano

Número de alunos matriculados
na Educação Infantil (4 a 5 anos
de idade) nas EMEIS - Turno M
ou T *3

Total de Matrículas

Boletim
Estatísco
Mensal

Controle
Mês a mês

30

não
projetado

105

Número de alunos matriculados
na Educação Infantil (4 a 5 anos
de idade) nas EMEFS - Turno M
ou T *3

Total de Matrículas

Boletim
Estatísco
Mensal

Controle
Mês a mês

164

não
projetado

525

Total atendimentos 0 a 3 anos de
Total de Matrículas
idade

Boletim
Estatísco
Mensal

Controle
Mês a mês

919

não
projetado

1027

Total atendimentos 4 e 5 anos de
Total de Matrículas
idade

Boletim
Estatísco
Mensal

Controle
Mês a mês

691

não
projetado

1106

Total de atendimentos na
Educação Infantil

Total de Matrículas

Boletim
Estatísco
Mensal

Controle
Mês a mês

1610

não
projetado

2133

% de satisfação dos cidadãos
com a educação municipal

Pesquisa de
% de cidadão que avaliou os
Avaliação
serviços como bom/ótimo
Realizada

01/02/2016

56,60%

não
projetado

Não mensurado
pela Secretaria

Notas explicativas indicadores
*1 IDEB: O Ideb é calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e médias de desempenho nos exames
padronizados aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente pelo Inep. As
médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil (para Idebs de escolas e municípios). Último IDEB - 2013 (até 1º Semestre/2016).
A partir do 2º Semestre 2016 teremos o Resultado do IDEB 2015. Turmas observadas: 5º Ano e 9º Ano.
*2 O cálculo foi realizado considerando o número de alunos de 0 a 3 anos e 4 a 5 anos 2016 dividido pela população 2010 que vem sendo
utilizada pelo TCE-RS. Logo, há deficiências no cálculo sendo correto o uso da população atualizada
*3 número de matrículas em cada faixa existente em 31/12/2016 visando tornar o cálculo do percentual de crianças atendidas de 0 a 3 e 4 a
5 mais transparente
*4 % Aprovação Escolar: Resultado obtido em Dezembro 2015/ Indicador de Referência: Número de Matrículas em Dezembro de
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PROGRAMA 0103 - A CIDADE QUE QUERMOS
Referência
INDICADOR

FÓRMULA/METODOLOGIA

Fonte

Data

Indicador

Indicador
LDO

Resultado
Alcançado/Ano

Indicadores Previstos LDO
Total de ruas pavimentadas no
perimetro urbano do municipio/total
% de cobertura de
de ruas no perimetro urbano do
pavimentação na área urbana municipio
% de satisfação dos
percentual de cidadãos entrevistados
usuários com o serviço de
que avaliou ao serviço de coleta de
coleta de lixo na área urbana lixo na área urbana como bom ou
(1)
ótimo
% de satisfação dos
usuários com o serviço de
coleta de lixo na área rural
(1)
% de satisfação dos
usuários com o serviço de
limpeza e conservação nas
áreas públicas (2)
% de satisfação dos
usuários em iluminação
pública no interior (3)
% de satisfação dos
usuários em iluminação
pública na cidade (3)
Indice de acidentes de
trânsito no perímetro
urbano

Controles Secretaria
de Planejamento

Relatório Pesquisa
de satisfação

percentual de cidadãos entrevistados
que avaliou o ço de coleta de lixo na Relatório Pesquisa
área rural como bom ou ótimo
de satisfação

31/12/2014

69,05%

73,38%
não mensurado

31/12/2012

70%

75%
66,80%

31/12/2012

percentual de cidadãos entrevistados
Relatório pesquisa
que entendem o serviço como ótimo
31/12/2012
satisfação
ou bom

70%

75%
66,80%

65%

70%

66,80%
percentual de cidadãos entrevistados
Relatório pesquisa
que entendem o serviço como ótimo
31/12/2012
70%
75%
satisfação
ou bom
43,30%
percentual de cidadãos entrevistados
Relatório pesquisa
que entendem o serviço como ótimo
31/12/2012
70%
75%
satisfação
ou bom
43,30%
Número de acidentes no perimetro
31/12/2014
0,18
0,18
urbano
Numero de habitantes do município
não mensurado
percentual de cidadãos entrevistados
% satisfação dos usuários
Relatório pesquisa
sem
que entendem o serviço como ótimo
sem referência não projetado
com o sistema de trânsito (4)
satisfação
referência
ou bom
35%
m2 de reparos no
calçamento urbano
número de
manutenções/construções
na rede de esgoto plucial

número absoluto de m2

Controles Secretaria 31/12/14

5.381

7000

4800

número absoluto de manutenções

Controles Secretaria 31/12/14

673

800

960

Indicadores Adicionais
percentual de cidadãos entrevistados
% satisfação dos usuários
Relatório pesquisa
sem
que entendem o serviço como ótimo
com o transporte coletivo (5)
satisfação
referência
ou bom

sem referência não projetado

% satisfação dos usuários
com abastecimento de água
5)

percentual de cidadãos entrevistados
Relatório pesquisa
sem
que entendem o serviço como ótimo
satisfação
referência
ou bom

sem referência não projetado

% satisfação usuários com percentual de cidadãos entrevistados
Relatório pesquisa
sem
saneamento básico e esgoto que entendem o serviço como ótimo
satisfação
referência
(5)
ou bom

sem referência não projetado

41,80%

77,80%

47,50%
Notas explicativas indicadores
1 O percentual representa o percentual de cidadãos que responderam a pesquisa realizada pela empresa Methodos em maio de 2016 que
avaliaram o serviço de coleta de lixo e limpeza pública como ótimo ou bom.
2: na última pesquisa de avaliação de maio 2016 o percentual foi de 66,8% considerando o serviço de limpeza pública e coleta de lixo
3: na última pesquisa de avaliação de maio de 2016 o percentual foi de 43,3% sem distinção de iluminação pública rural ou urbana
4 e 5: pesquisa de satisfação realizada em maio de 2016 pelo Instituto Methodos
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PROGRAMA 0104 - MAIS SAÚDE EM SUA VIDA
Referência
INDICADOR

FÓRMULA/METODOLOGIA

Indicador LDO
Resultado
Meta
Alcançado/Ano

Fonte

Data

Indicador

__

31/12/2014

3,42%

3,50%

9,01%

__

31/08/2015

30,46%

35%

36%

% de análises de
água realizadas

numero de amostras de agua para
consumo humando quanto aos
parametros cloriformes totais, cloro
residual livre e turbidezx100 / total
amostras obrigatórias para a
vigilancia de acordo com parametros
estabelecidos pela vigilancia
estadual.

__

30/09/2015

118%

100%

100%

% de cobertura de
consultas pré-natal

Total de consultas de mães
residentes no municipio com 7 ou +
pre-natais / pelo total de partos de
mães residentes

__

31/08/2015

80,36%

85%

100%

% de cobertura
vacinal em crianças
menores de 1 ano

Número de crianças menores de 1
ano com 3ª dose tetravalente X100

__

31/12/2014

70%

90%

Aguarda
conclusão

% de leitos SUS
disponibilizados no
Hospital

Número de leitos disponibilizados
para o SUS no Hospital

Prestação de
contas contrato 31/12/2016
administrativo

73%

60%

73%

Indicadores previstos LDO
% de cobertura
equipes básicas de
saúde bucal
% de cobertura
populacional da
Estratégia Saúde da
Familia - ESF

% de satisfação da
população com
serviços de saúde ( 1)
Indice médio de
mortalidade infantil

número de ESB x 3450/população
(IBGE)
Número de pessoas cadastradas
pelas equipes de ESF
População do municipio (IBGE)

percentual de cidadãos
entrevistados que avaliaram os
serviços de saúde como bom ou
ótimos
Número de óbitos de 0 a 1 ano x
1000
Número de Nasc vivos

Pesquisa de
satisfação

31/12/2012

65%

70%

Não avaliado

__

31/12/2016

12,66

12,00

Aguarda
conclusão

Média de óbitos em
pessoas com menos de
70 anos por
decorrencia de
doenças crônicas

Media de óbitos (ultimos 4 anos)
prematuros (menor 70 anos)
causados pelas quatro principais
doenças crônicas (doenças
aparelhhos circulatório, câncer,
diabetes e doenças respiratórias)

__

31/12/2016

121

120

Aguarda
conclusão

Numero de consultas
basicas/habitantes

numero de consultas básicas no
ano/ população do municipio.

__

31/12/2015

1,2

1,2

1.29

Taxa de infecção
hospitalar

média quadrimestral registrada no
Hospital São Sebartião Martir

1,31%

3%

2%

19,49%

não
projetada

TCE - 22,24%
STN - 22,11%

Prestação de
contas contrato 31/12/2016
administrativo

Indicadores adicionais
% constitucional de
aplicaçao em saúde

valor aplicado em ações e serviços
públicos em saúde segundo a
metodologia TCE/receita de
impostos próprios e transferidos

__

31/12/2015

Notas explicativas
1 - na pesquisa de avaliação realizada em maio de 2016 avaliou os serviços no postos de saúde com percenutal de 51%
de conceito bom/ótimo
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PROGRAMA 0105 - SUSTENTABILIDADE NO CAMPO
Referência
INDICADOR

FÓRMULA/METODOLOGIA

% de estabelecimentos registrados Total de inspeções do SIM/numero
no SIM fiscalizados (1)
de estabelecimentos registrados
% de inspeções permanentes no
momento do abate nos
estabelecimentos registrados no
SIM (2)

Fonte

Data

Indicador

Indicador
LDO

31/12/2014

85%

95%

Serviço Inspeção
Municipal

Total de inspeções permanentes do
SIM

não mensurado

31/12/2014

100%

100%

Total de estabelecimentos registrados Serviço Inspeção
no SIM
Municipal

Indice de satisfação dos
produtores rurais com serviços
públicos disponibilizados

Indice da pesquisa de satisfação

Pesquisa de
satisfação

Numero de agroindústrias
familiares (3)

Numero de agroindustrias familiares
registradas no municipio

Emater-Ascar

Resultado
Alcançado/Ano

100%

31/12/2012

65%

70%
não mensurado

31/12/2014

31/12/2014
Numero de horas máquinas na
Número de horas máquinas realizadas
diversificação de produção primária nas propriedades rurais
Controles Secretaria

31

31
35

1.000 h

1.000 h
2056

Notas explicativas:
1 - Total de Inspeções do SIM - 419 no total, sendo 158/1º semestre e 261/2ª sementre , * Nº Estabelecimentos Registrados SIM - 19, sendo
04 Abatedouros e 15 Agroind. Origem Animal
02 - Total de Inspeções Permanentes no momento do Abate do SIM - 520, considerando média de 10 vistorias semanais
03 - Nº de Agroindustrias Familiares Registradas no Município - 35 Cadastradas ( cfe. Emater/Ascar ), destas, 28 estão em processo de
regularização
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PROGRAMA 0107 - CONSTRUINDO CIDADANIA
INDICADOR

FÓRMULA/METODOLOGIA

% de satisfação da população com os
projetos sociais (1)

Fonte

percentual
de
cidadãos
entrevistados que avaliou os
projetos sociais desenvolvidos Relatório
pela Secretaria no Município pesquisa de
como bom ou ótimo
satisfação

Referência
Data
Indicador

31/12/2012

65%

Indicador
Resultado
LDO
Alcançado/Ano

70%

55%

PROGRMA 0108 - MORADIA CIDADÃ
Numero
de
familias
referenciadas na Habitação a Controles
Déficit habitacional - Conforme Cadastro espera
de
beneficio Secretaria
do Município
habitacional
Déficit habitacional - Conforme censo
MDS

Valores apurados pelo MDS

MDS

30/08/2015

1700 famílias

31/12/2014 265 famílias

controles
Número de famílias atendidas Departamento
com melhorias habitacionais
de Habitação

Número de famílias atendidas com
melhorias habitacionais
31/12/2014 750 famílias
Notas explicativas:
1 - na realização da pesquisa de avaliação em maio 2016 54,8% dos cidadão avaliaram como bom/ótimo
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PROGRAMA 0109 - VENÂNCIO EMPREENDEDOR
Fonte
INDICADOR

FÓRMULA/METODOLOGIA

Indicador

Indicador Resultado
LDO
Alcançado
/Ano

Fonte

Data

% de cidadãos entrevistados que
% de satisfação das
avaliaram o desenvolvimento
empresas com a política
econômico e geração de empregos
de desenvolvimento (1)
no município como bom/ótimo

Relatório
pesquisa de
avaliação

31/12/2012

65%

70%

15%

Numero de artesãos
Número de registros no programa
cadastrados no
de artesanado no desenvolvimento
Programa de Artesanato
econômico

SMDE

31/12/2014

117

117

131

% de artesãos
integrados do Programa
de Artesanato

SMDE

31/01/2015

34%

34%

37%

Cadastro
Setor
Tributário do
Município

31/12/2014

5269

5200

4837

Indicadores previstos LDO

Número artesãos cadastrados
ativos nas atividades/Total de
artesãos cadastrados

Numero de empresas em Numero de empresas registradas
atividade no municipio
no Municipio
Indicadores Adicionais

Média de variação do
média das variações dos últimos 10
valor adicionado fiscal
SEFAZ/RS**
anos
(2)
Número de novas
empresas na modalidade
microempreendedor
individual cadastradas
no Município
Saldo de empregos
gerados no município
(3)

Número de novas empresas na
modalidade microempreendedor
individual cadastradas no
Município

Diferença entre admissões e
demissões (saldo Caged)

2005 a
2014

Controles sala
do
empreendedor 31/12/2015
no cadastro
municipal

Caged

11,38%

263

31/12/2015 não previsto

16,80%

___

190

não
previsto

-3

PROGRAMA 0110 - VENÂNCIO EMPREENDEDOR
Numero de profissionais que
concluem cursos de capacitação
número de profissionais
através de treinamentos realizados
capacitados
diretamente pelo Município ou por
entidades parceiras***

SENAI

31/12/2012

201

420

2262

Notas explicativas
1 - Na última pesquisa de avaliação o percentual de pessoas que avaliaram o desenvolvimento econmico e geração de
empregos no Município como ótimo/bom foi de 14,80%
2 - A variação do valor adicionado informada de 16,80%¨compreende a média dos anos de 2006 a 2015, haja vista que
o valor adicionado de 2016 somente é divulgado em 2017
3 - Os números referentes ao CAGED são sempre lançados com o resultado do mês anterior, logo, apenas depois do
dia 28/08/2016 ter-se-á o valor referente ao mês de julho.
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PROGRAMA 0111 - CULTURA SEM FRONTEIRAS
Referência
INDICADOR

% de satisfação da
população com as
atividades culturais
promovidas no
municipio (1)

FÓRMULA/METODOLOGIA

Fonte

% de cidadãos entrevistados
que avaliou as ações de cultura Relatório pesquisa de
desenvolvidas no município
avaliação
como ótimo/bom

Resultado
Indicador
Alcançado/
LDO
Ano

Data

Indicador

31/12/2012

65%

70%

44,10%

Média de eventos
culturais apoiados

Numero de eventos culturais
apoiados

Pesquisa nos
arquivos da SMCET

31/12/2014

18

2

5

Média de eventos
culturais promovidos

Numero de eventos culturais
promovidos

Pesquisa nos
arquivos da SMCET

31/12/2014

5

3

32

Numero de
representantes
oficiais incentivados a
participar de eventos
culturais fora do
municipio

Numero de representantes
oficiais beneficiados (Decreto
Municipal de representante)

Relação da SMCET e
Decretos

31/12/2014

0

10

7

PROGRAMA 0112 - BEM ESTAR
Referência
INDICADOR

FÓRMULA/METODOLOGIA

Fonte

Resultado
Indicador
Alcançado/
LDO
Ano

Data

Indicador

% de satisfação da
% de cidadãos entrevistados
população com as
que avaliou as ações de cultura Relatório pesquisa de
atividades esportivas e
desenvolvidas no município
avaliação
de lazer comunitário
como ótimo/bom
(2)

31/12/2014

65%

70%

44,60%

Média mensal de
eventos esportivos
realizados/apoiados

Numero de eventos esportivos
realizados diretamente + numero
de eventos esportivos
apoioados pela Secretaria de
Cultura

Pesquisa nos
arquivos da SMCET

31/12/2014

2

3

27

Média mensal de
representantes
oficiais incentivados

Numero de representantes
oficiais beneficiados (Decreto
Municipal de representante)

Relação da SMCET e
Decretos

31/12/2014

0,25

2,5

3

Numero de projetos
Numero de projetos realizados
esportivos
diretamente + numero de
Pesquisa nos
realizados/apoiados no projetos apoiados pela Secretaria arquivos da SMCET
ano
de Cultura

31/12/2014

5

7

4

PROGRAMA 0113 - CONHEÇA A CAPITAL DO CHIMARRÃO
Referência
INDICADOR

FÓRMULA/METODOLOGIA

Fonte

Data

Indicador

Resultado
Indicador
Alcançado/
LDO
Ano

Média mensal de
Numero de visitas aos roteiros
visitas aos roteiros turisticos (controle da Secretaria
turísticos por pessoal
de Cultura junto aos pontos
de fora do municipio
turisticos)

controles Secretaria

31/12/2014

37

40

Não
avaliado

Número de rotas
turísticas no município

controles Secretaria

31/12/2014

2

2

2

Número absoluto

Notas explicativas
1 - Na pesquisa de avaliação realizada em maio 2016 o percentual de cidadãos que avaliaram as ações na área cultural como bom/ótimo foi de
44,1%
2 - Na pesquisa de avaliação realizada em maio 2016 o percentual de cidadãos que avaliaram as ações na área de esporte e lazer como
bom/ótimo foi de 44,60%
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PROGRAMA 0114- MAIS RECURSOS MAIS SERVIÇOS
Referência
INDICADOR

FÓRMULA/METODOLOGIA

Fonte

% de aumento da arrecadação da
receita de dívida ativa (1)

Arrecadação dívida ativa ano
atual/Arrecadação dívida ativa
ano anterior x 100

Receita própria de impostos
% de aumento da arrecadação da arrecada ano atual/Receita própria
receita própria de impostos (2)
de impostos arrecadada ano
anteior x 100

Indicador Resultado
LDO
Alcançado/
Ano

Data

Indicador

Balancete
receita

31/12/2014

-21,45%

75,58%

-22,30%

Balancete
receita

31/12/2014

19,30%

9,46%

-18,64%

% de aumento da arrecadação
das receitas correntes próprias
geral (3)

Receita corrente própria geral
arrecadada arrecadada ano
atual/Receita própria corrente
própria geral arrecadada ano
anterior x 100

Balancete
receita

31/12/2014

13,21%

16,71%

-15,49%

% de participação da receita
corrente própria (4)

Total da receita corrente
própria/total da receita corrente
geral x 100

Balancete
receita

31/12/2014

22,34%

22,34%

20,08%

% de redução de novas
execuções fiscais

___

controles anexo
fiscal

sem
referência

sem
referência

5,00%

não
mensurado

número de projetos aprovados no
SICONV

número absoluto

controles
central de
projetos

31/12/2013

3

7

7

número de projetos cadastrados
no SICONV

número absoluto

controles
central de
projetos

31/12/2013

21

15

19

Indicadores Adicionais
% de inscrição de restos a pagar
por fonte de recurso com
disponibilidade financeira ou
créditos inscritos no ativo

Total de disponibilidade em
caixa por fonte de recurso mais
créditos inscritos ativo/ Total de
restos a pagar inscritos por
fonte de recurso/

Relatório de
disponibilidade
financeira
sistema
Informatizado
e RVE-TCE
31/12/2015

número absoluto

controles
central de
projetos

Número de Projetos aprovados
fora do SICONV

sem
referência

sem
100% projeção

sem
referência

Notas explicativas
1 a 4: considerou-se os valores nominais das receitas 2016 comparados com valores nominais das receitas 2015
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com relação à receita, observou-se o não alcance da meta projetada de arrecadação pela
Prefeitura, o que teve influência direta da receita própria, apesar dos esforços realizados para sua
arrecadação. Por sua vez, o fundo de Previdência apresentou uma arrecadação acima da meta em
função, principalmente, do bom desempenho da rentabilidade dos ativos.
As despesas do exercício de 2016 foram empenhadas no ano dentro dos limites das dotações
orçamentárias previstas adicionadas do superávit financeiro do exercício anterior e excesso de
arrecadação em fontes específicas, restando sem empenho e com inscrição no passivo circulante o
valor da despesa de dezembro com serviço de coleta de lixo. Destaca-se que não foi realizada a
limitação de empenho visando acompanhar a queda na arrecadação por motivos justificados no
decorrer do relatório.
A meta do montante da dívida ficou dentro do projetado, enquanto a meta do resultado primário
foi alcançada quando da análise consolidada e ficou acima da previsão quando analisadas somente as
receitas e despesas fiscais da Prefeitura e Câmara somente adequando-se à previsão se conjugado o
saldo financeiro de exercícios anteriores. Já a meta de resultado nominal ficou significativamente
acima da previsão em função da redução dos valores de disponibilidades e haveres financeiros e
aumento dos restos a pagar em relação ao previsto.
A situação orçamentária mostrou comportamento deficitário nas fontes de recursos próprio e
MDE e refletiu-se diretamente em insuficiência financeira nos recursos próprios a qual, após ajustes
realizados somou R$ 3,2 milhões.
O relatório evidenciou os esforços realizados pela administração na busca do equilíbrio
financeiro, os quais não alcançaram o objetivo proposto parte pela questão conjuntural de crise
econômica e financeira pela qual o país vem passando, parte pela não obtenção de êxito em medidas
locais adotadas e que poderiam ter revertido a situação financeira deficitária apresentada.
No que se refere a avaliação dos programas e ações governamentais foi possível verificar que
as ações projetadas foram em sua maior parte realizadas quando analisados os gastos executados em
cada programa através das Secretarias de Governo, as metas previstas e alcançadas e a descrição do
como as iniciativas foram executadas.
Na avaliação dos programas governamentais apresentou-se os indicadores projetados e, ainda,
foram acrescidos alguns indicadores entendidos como importantes. Nota-se que alguns programas
possuem indicadores consolidados enquanto em outros o processo de construção ainda está incipiente.
Verificou-se ainda que há indicadores não mensurados pela falta de compreensão das Secretarias ou
mesmo pela necessidade de sua reavaliação. De fato, as Secretarias apresentam dificuldades no
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acompanhamento periódico das metas e indicadores não conseguindo, em sua maior parte, identificar
tais instrumentos como importantes para a definição das políticas públicas. Contudo, é um processo
que está em construção e entendemos importante a sua continuidade até o ponto de desenvolvermos a
cultura da mensuração dos resultados dos programas e ações governamentais.
Com relação a aplicação dos recursos do MDE e FUNDEB identificou-se o cumprimento dos
percentuais mínimos constitucionais nos indicadores evidenciados, bem como é possível verificar que
o Município está realizando ações para atender ao Plano Nacional de Educação no que refere-se a
prestação de serviço de educação infantil. No ano de 2016 foram implementadas mais de 500 vagas na
educação infantil, contudo, o percentual de 1% a mais destinado no orçamento da educação mostrou-se
insuficiente aplicando-se em torno de 2% adicional para conseguir sanar as despesas adicionais,
sobretudo com transporte escolar, haja vista a extensão rural do Município.
Nas ações e serviços públicos em saúde o Município já vem aplicando um valor bem acima do
percentual mínimo há alguns anos implementando várias melhorias e ampliações nos serviços
ofertados, sendo que no ano de 2016 destaca-se a implementação de mais microáreas atendidas pro
agentes comunitários de saúde passando a 30 e de mais uma equipe de saúde da Família em Mariante
contando com 7 equipes. Além disso, houve ampliação do serviço de atendimento domiciliar. Tem-se
reconhecimento da necessidade de ampliação e melhorias nos serviços de atenção básica, sendo que
não pode-se avançar mais em função da necessidade de ampliação dos gastos na educação e, também,
da queda na arrecadação que comprometeu a realização das despesas.
Em conclusão, pode-se dizer que 2016 foi um ano difícil em que a crise econômica e financeira
iniciada em 2015 atingiu de forma mais acentuada as finanças municipais com queda na arrecadação
em função da redução na atividade econômica e aumento nas despesas em conseqüência da alta da
inflação. Agregou-se a este fator conjuntural a não aprovação de medidas que ampliariam a
arrecadação do Município e possibilitariam o fechamento do exercício com equilíbrio, bem como a
dificuldade no corte de despesas sem redução nos serviços prestados.

Airton Luiz Artus
Prefeito Municipal
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