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1INFORMAÇÕES SOBRE AS METAS FISCAIS
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 2018 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 6.004 de 04 de outubro de
2017, da Lei de Diretrizes Orçamentárias sob número 6.031, de 21 de novembro de 2017 e da Lei do
Orçamento Anual sob número 6.043 de 13 de dezembro de 2017, 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.

Capítulo I _
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS
3º QUADRIMESTRE 2018

Na Seção IV da Lei 101, de 04 de maio de 2000, que trata da execução orçamentária e do cumprimento das metas,
é regulamentado no § 4º do art. 9º que “até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará
e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art.
166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais”.

Tendo em vista ser a fiscalização do atingimento das metas fiscais uma das atividades da Coordenadoria de Controle
Interno disposta no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no inciso V do artigo 9º. da Lei Municipal 6.089-2018,
bem como ser a organização e a participação da audiência pública para avaliação das metas fiscais junto à Secretaria da
Fazenda atividade de apoio realizada pela Coordenadoria de Controle Interno conforme dispõe o seu Regimento Interno
(Decreto 6335-2018), segue-se demonstração e avaliação das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2018.

1 METAS FISCAIS

As Metas Fiscais referidas são aquelas fixadas no anexo de metas fiscais, o qual faz parte da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, sendo compatibilizada na Lei Orçamentária Anual, a saber: metas anuais de receitas, despesas, resultado
nominal, resultado primário e montante da dívida pública. Na sequência apresenta-se uma análise das metas fiscais.

1.1 RECEITAS

A arrecadação da receita total correspondeu a 96,59% da previsão para o ano, sendo que no mesmo período do ano
anterior foi de 97,25%. Em relação às metas fixadas no cronograma de desembolso, a arrecadação ficou abaixo do projetado
até o quadrimestre, com uma arrecadação a menor de 3,41%.

terceiro
quadrimestre

ANEXO A - METAS FISCAIS - ANO 2018
Descrição
Receita Arrecadada
Receita Prefeitura

Metas Fixadas LDO*

Receita FPSM sem rendimentos financeiros

Percentual
Arrecadado

Variação

252.276.404,00

243.668.840,67

-8.607.563,33

96,59%

202.776.404,00

196.627.723,26

-6.148.680,74

96,97%

47.041.117,41

-2.458.882,59

95,03%

0,00

0,00

47.041.117,41

-2.458.882,59

28.744.461,96

-5.238,04

Receita FPSM
Reversão de provisão - FPSM (conta 11490
conta ajustes para perdas de investimentos saldo exercício anterior menos saldo atual )
Receita FPSM mais rendimentos contabilizados
como reversão de provisão

Situação em
31/12/2018

49.500.000,00

28.749.700,00

99,98%

Quadro 01 – Resumo Arrecadação
Fonte: Balancete Orçamentário da Receita

1.1.1

RECEITAS PREFEITURA

A arrecadação da Prefeitura foi de 96,97% do valor previsto, sendo que no ano anterior o percentual arrecadado pela
Prefeitura foi de 97,37%, neste mesmo período.

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
Projeção 2018 Arrecadado Acumulado
Receita Corrente
177.185.100,00
184.285.469,89
Receita Tributária
35.370.300,00
36.055.326,56
Impostos
29.543.300,00
30.424.916,77
IRRF
5.585.000,00
6.026.493,34
IPTU
10.123.000,00
13.009.157,55
Principal
8.587.000,00
11.191.382,31
Multas e Juros
25.000,00
38.699,84
Dívida Ativa
1.178.000,00
1.499.488,15
Multa e juros da Dívida Ativa
333.000,00
279.587,25
ITBI
2.801.100,00
2.581.538,15
Principal
2.800.000,00
2.581.538,15
Multas e Juros
0,00
0,00
Dívida Ativa
100,00
0,00
Multa e juros da Dívida Ativa
1.000,00
0,00
ISS
11.034.200,00
8.807.727,73
Principal
10.135.000,00
7.896.158,63
Multas e Juros
59.000,00
58.273,13
Dívida Ativa
695.000,00
652.044,75
Multa e juros da Dívida Ativa
145.200,00
201.251,22
Taxas
4.881.000,00
5.131.212,65
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
415.600,00
472.266,87
Principal
340.000,00
391.425,81
Multas e Juros
500,00
3.534,78
Dívida Ativa
62.500,00
64.923,71
Multa e juros da Dívida Ativa
12.600,00
12.382,57
Taxa Licença Func. de Estabelec. Com. Ind. e Prest. Serviços
600.000,00
696.856,46
Taxa de Apreensão e Depósito
100,00
199,50
Taxa de Licença para Execução de Obras
178.000,00
158.176,64
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte
800,00
9.806,40
Taxa de inspeção sanitária de Produtos de Origem animal - SIM
0,00
14.756,53
Taxa de Registro Sanitária de Estabelecimentos no SIM
0,00
0,00
Taxa de Licença Ambiental
64.200,00
44.201,92
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA
98.000,00
105.481,39
Taxa de Limpeza Pública
3.131.450,00
3.223.399,90
Taxas de Serviços Cadastrais
117.000,00
88.757,29
Multas e Juros - Taxas Diversas de Poder de Polícia
3.250,00
5.928,22
Dívida Ativa - Taxas Diversas de Poder de Polícia
268.000,00
303.300,72
Multa e juros da D. Ativa - Taxas Div. de Poder de Polícia
4.600,00
8.080,81
Contribuição de Melhoria
946.000,00
499.197,14
Principal
445.000,00
0,00
Multas e Juros
1.000,00
0,00
Dívida Ativa
367.000,00
409.082,66
Multa e juros da Dívida Ativa
133.000,00
90.114,48
Receita de Contribuições (iluminação pública)
4.220.000,00
5.059.265,57
Receita Patrimonial
1.998.196,00
1.608.077,62
Receita de Serviços
119.790,00
184.448,23

Arrecadado %
% s/
Previsto
arrecadado total
7.100.369,89 104,01%
93,72%
685.026,56 101,94%
18,34%
881.616,77 102,98%
15,47%
441.493,34 107,90%
3,06%
2.886.157,55 128,51%
6,62%
2.604.382,31 130,33%
5,69%
13.699,84 154,80%
0,02%
321.488,15 127,29%
0,76%
-53.412,75 83,96%
0,14%
-219.561,85 92,16%
1,31%
-218.461,85 92,20%
1,31%
0,00 #DIV/0!
0,00%
-100,00
0,00%
0,00%
-1.000,00
0,00%
0,00%
-2.226.472,27 79,82%
4,48%
-2.238.841,37 77,91%
4,02%
-726,87 98,77%
0,03%
-42.955,25 93,82%
0,33%
56.051,22 138,60%
0,10%
250.212,65 105,13%
2,61%
56.666,87 113,63%
0,24%
51.425,81 115,13%
0,20%
3.034,78 706,96%
0,00%
2.423,71 103,88%
0,03%
-217,43 98,27%
0,01%
96.856,46 116,14%
0,35%
99,50 199,50%
0,00%
-19.823,36 88,86%
0,08%
9.006,40 1225,80%
0,00%
14.756,53 #DIV/0!
0,01%
0,00 #DIV/0!
0,00%
-19.998,08 68,85%
0,02%
7.481,39 107,63%
0,05%
91.949,90 102,94%
1,64%
-28.242,71 75,86%
0,05%
2.678,22 182,41%
0,00%
35.300,72 113,17%
0,15%
3.480,81 175,67%
0,00%
-446.802,86 52,77%
0,25%
-445.000,00
0,00%
0,00%
-1.000,00
0,00%
0,00%
42.082,66 111,47%
0,21%
-42.885,52 67,76%
0,05%
839.265,57 119,89%
2,57%
-390.118,38 80,48%
0,82%
64.658,23 153,98%
0,09%

Transferências Correntes
Transferências da União

134.769.514,00
50.113.600,00

139.756.981,51
52.977.563,87

4.987.467,51
2.863.963,87

103,70%
105,71%

71,08%
26,94%

Fundo de Participação dos Municípios (FPM) - Cota Mensal
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
Transferencias advindas de emendas parlamentares
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
Orientação Apoio Sócio-Familiar
Transferências de Convênios

22.310.400,00

23.722.747,20

1.412.347,20

106,33%

12,06%

1.431.000,00
1.307.000,00
46.400,00
310.200,00
19.711.758,00
1.462.957,00
3.076.285,00
233.600,00
0,00
224.000,00
57.309.546,00
38.720.000,00
5.085.600,00
543.200,00
122.586,00
9.276.978,00
8.000,00
3.050.182,00

1.317.024,31
1.284.958,18
53.912,00
495.378,66
21.050.276,70
648.142,04
3.256.646,54
228.478,24
920.000,00
0,00
59.127.576,47
41.048.125,48
6.356.654,53
599.585,73
99.986,60
7.292.872,85
8.490,96
3.100.213,51

-113.975,69
-22.041,82
7.512,00
185.178,66
1.338.518,70
-814.814,96
180.361,54
-5.121,76
920.000,00
-224.000,00
1.818.030,47
2.328.125,48
1.271.054,53
56.385,73
-22.599,40
-1.984.105,15
490,96
50.031,51

92,04%
98,31%
116,19%
159,70%
106,79%
44,30%
105,86%
97,81%
#DIV/0!
0,00%
103,17%
106,01%
124,99%
110,38%
81,56%
78,61%
106,14%
101,64%

0,67%
0,65%
0,03%
0,25%
10,71%
0,33%
1,66%
0,12%
0,47%
0,00%
30,07%
20,88%
3,23%
0,30%
0,05%
3,71%
0,00%
1,58%

Outras Transferências de Convênio dos Estados - funrebom
Outras Transferências dos Estados
Cota parte multas de trânsito
Recurso Programa de Integração Tributária - PIT
Transferências dos Municípios
Transferências de Instituições Privadas
Transferências Multigovernamentais (Fundeb)
Transferências de Pessoas
Outras receitas correntes
Multas Administrativas, contratuais e judiciais
Indenizações, restituições e ressarcimentos
Demais receitas correntes
Receita Capital
Operações de crédito
Alienação de bens
Amortização de empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital - ALIENAÇÕES +PROMAGRO
Outras Receitas de Capital - Outros Recursos

333.000,00
170.000,00
134.000,00
36.000,00
866.791,00
352.577,00
26.125.000,00
2.000,00
707.300,00
123.200,00
531.500,00
52.600,00
25.591.304,00
16.044.987,00
3.101.000,00
60.664,00
6.025.838,00
154.525,00
204.290,00

248.089,30
373.557,51
331.557,51
42.000,00
991.424,49
256.759,17
26.394.797,01
8.860,50
1.621.370,40
132.926,67
862.425,85
626.017,88
12.342.253,37
7.447.917,78
480.850,00
56.752,35
4.110.044,54
28.843,10
217.845,60

-84.910,70 74,50%
203.557,51 219,74%
197.557,51 247,43%
6.000,00 116,67%
124.633,49 114,38%
-95.817,83 72,82%
269.797,01 101,03%
6.860,50 443,03%
914.070,40 229,23%
9.726,67 107,90%
330.925,85 162,26%
573.417,88 1190,15%
-13.249.050,63 48,23%
-8.597.069,22 46,42%
-2.620.150,00 15,51%
-3.911,65 93,55%
-1.915.793,46 68,21%
-125.681,90 18,67%
13.555,60 106,64%

0,13%
0,19%
0,17%
0,02%
0,50%
0,13%
13,42%
0,00%
0,82%
0,07%
0,44%
0,32%
6,28%
3,79%
0,24%
0,03%
2,09%
0,01%
0,11%

202.776.404,00
45.731.775,00
42.415.586,00

196.627.723,26
45.094.933,83
44.528.488,38

TOTAL RECEITA PREFEITURA
TOTAL RECEITA PRÓPRIA
TOTAL RECEITA PRÓPRIA CORRENTE

-6.148.680,74
-636.841,17
2.112.902,38

96,97%
98,61%
104,98%

100,00%
22,93%
22,65%

quadro 02 – Resumo Arrecadação Prefeitura
Fonte: Balancete Orçamentário Receita

As receitas correntes (destinadas prioritariamente a manutenção) arrecadaram 104,01% do valor previsto ficando
acima do projetado para o exercício. Merecem destaque as receitas principais de IPTU e Taxa de Limpeza Pública, as quais
tiveram elevados percentuais arrecadados até o final do exercício (130,33% e 102,94% do valor orçado, respectivamente).
Destacamos a frustração da arrecadação na receita principal de ISS que ficou em 77,91% do previsto, devido a não
confirmação da arrecadação de ISS sobre as operações de cartões de crédito, e ressaltamos a frustração da
arrecadação da Contribuição de Melhoria que está em fase de definição para lançamento após a normatização através
da Norma Interna 25-2018.
A arrecadação a maior nas receitas previstas do Fundo de Participação dos Municípios ( 106,33%), Cota parte do
ICMS ( 106,01%) e IPVA ( 124,99%), repassados pelo Governo Federal e do Estado contribuíram significativamente para a
obtenção de resultado positivo no exercício de 2018.

Podemos destacar também as emendas parlamentares para custeio dos serviços da saúde que representaram R$
920.000,00, sendo que sem o repasse das mesmas precisariam ser aportados recursos próprios para a manutenção dos serviços
essenciais.
Em relação as transferência para o fundo municipal de saúde, registramos a falta de repasses do Fundo Estadual de
Saúde num valor de R$ 1,9 milhões, valores que tiveram que ser cobertos com recursos livres.
As receitas de capital (destinadas prioritariamente a investimentos) arrecadaram 48,23%, destacando-se
negativamente as operações de crédito, cuja arrecadação no período foi de apenas 46,42% do valor orçado, pois a receita
depende da liberação junto as instituições financeiras e do andamento das obras e da vistoria na aquisição de equipamentos,
além disso a frustração da receita de alienações de imóveis prevista, que arrecadou somente 15,51%, devido a não
confirmação da venda dos imóveis no edital de licitação aberto no início do exercício.

No que tange à composição da receita nota-se que 93,72% é proveniente de receita corrente enquanto que 6,28%
origina-se de receita de capital. Somente a receita tributária (18,34%) e de transferências correntes (71,08%), destacando-se
as da União e Estado, correspondem a 89,42% do total arrecadado pelo Município. Por sua vez, a receita própria total do
município corresponde a 22,93% da arrecadação.

Gráfico 01 – Composição da Receita Prefeitura
Fonte: Balancete Orçamentário da Receita

Partindo para uma análise da receita da Prefeitura, considerando as fontes de recursos, 34,8% é proveniente de
recurso próprio, 23,56% do MDE, FUNDEB e FNDE, 28,21% do ASPS e Fundo Municipal da Saúde, 0,33% do Fundo
Municipal de Assistência Social e 13,09% são as demais receitas vinculadas. Destacamos que a arrecadação do Fundo
Municipal de Assistência Social está abaixo da média para o período, ficando em 44,30% do previsto para o exercício.

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
64.779.590,00
15.982.684,00
26.237.000,00
25.635.166,00
28.988.736,00
1.462.957,00
3.076.285,00
36.613.986,00
202.776.404,00

VARIAÇÃO
%
% s/
ARRECADAÇÃO
ARRECADAÇÃO arrecadado total
68.425.513,29
3.645.923,29 105,63%
34,80%
16.506.636,01
523.952,01 103,28%
8,39%
26.569.127,43
332.127,43 101,27%
13,51%
27.136.393,27
1.501.227,27 105,86%
13,80%
28.343.149,55
-645.586,45 97,77%
14,41%
648.142,04
-814.814,96 44,30%
0,33%
3.256.646,54
25.742.115,14
196.627.723,26

180.361,54
-10.871.870,86
-6.148.680,74

105,86%
70,31%
96,97%

1,66%
13,09%
100,00%

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

Tendo em vista o que foi mencionado é possível verificar que a arrecadação da Prefeitura no exercício
correspondeu a 96,97%, devido ao bom desempenho das receitas de transferências correntes e a arrecadação a maior do
IPTU que praticamente superaram as frustrações nas receitas de capital, podemos concluir que a meta de arrecadação
foi atingida.
Quanto à composição, além da visível dependência do Município das transferências constitucionais que
representam 71,08% da receita total, é possível também evidenciar que a maior parte das receitas está vinculada à saúde
e à educação restando 34,80% de recursos não vinculados para aplicar na manutenção de todas as demais Secretarias e
dos encargos especiais, ou seja, das dívidas do município.

1.1.2 RECEITAS FPSM (FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL)

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

Projeção 2018 Arrecadado Acumulado
28.440.600,00
26.277.879,46
6.845.300,00
7.026.958,85
20.750.300,00
18.296.655,45
845.000,00
954.265,16
21.059.400,00
20.763.237,95
8.565.600,00
8.359.848,56
11.709.500,00
12.325.583,36
784.300,00
77.806,03
49.500.000,00
47.041.117,41

Arrecadado %
% s/
Previsto
arrecadado total
-2.162.720,54 92,40%
55,86%
181.658,85 102,65%
14,94%
-2.453.644,55 88,18%
38,90%
109.265,16 112,93%
2,03%
-296.162,05 98,59%
44,14%
-205.751,44 97,60%
17,77%
616.083,36 105,26%
26,20%
-706.493,97
9,92%
0,17%
-2.458.882,59 95,03%
100,00%

Quadro 04 – Resumo Arrecadação FPSM
Fonte: Balancete Orçamentário Receita
A arrecadação do Fundo de Previdência foi de 95,03% da sua previsão inicial, sendo que no mesmo período do ano
anterior foi de 96,78%, ficando abaixo da arrecadação projetada para o período. Verifica-se que a arrecadação ficou abaixo
da programação financeira para o período constante no cronograma de desembolso na proporção de 4,97%.
Esta arrecadação a menor do projetado para o período é justificada devido a receita de rendimentos do Fundo ser
variável, podendo oscilar de acordo com o mercado financeiro. Cabe também destacar que a receita de parcelamentos de
débitos não foi confirmada em função do reparcelamento de débitos realizados entre o Poder Executivo e o Fundo.
A rentabilidade (Receita Patrimonial) ficou um pouco abaixo da média proporcional para o período em função da
queda das taxas de juros e do índice inflacionário, fatores que deixam o retorno nominal menor. É importante mencionar que
se trata de uma rentabilidade oriunda de marcação a mercado e que possui frequente oscilação, sendo mais oportuno realizar
a avaliação de rentabilidade no longo prazo.

No que tange à composição das receitas do Fundo no período avaliado, 44,14% são originados das contribuições da
Prefeitura a título patronal, de alíquota suplementar para cobertura do déficit atuarial e amortização do empréstimo contraído;
14,94% são originados da contribuição dos servidores; 38,9% da receita de rendimentos de aplicação financeira e 2,03% da
compensação financeira regime geral de previdência.

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

Com relação ao Fundo, importante se faz realizar uma análise das rentabilidades de aplicação financeira, as quais
devem ser consideradas em um período de longo prazo, haja vista o perfil dos investimentos dos ativos da carteira, o que
pode ser visualizado no gráfico a seguir.

Gráfico 3 – Desempenho da carteira do FPSM
Fonte – Relatório SMI

No comparativo dos resultados de 2018 percebe-se que não houve cumprimento da meta, contudo, o
resultado ficou muito próximo e, pelas questões econômicas adversas enfrentadas e baixas taxas de
juros, pode-se afirmar que os resultados são satisfatórios. A taxa CDI, que é considerada a taxa livre
de risco no mercado interno, ficou com retorno de apenas 6,40%, esta taxa demonstra o grau de
dificuldade elevado de se conseguir rendimentos maiores sem a elevação de risco total da carteira de
investimentos do RPPS.
A conjuntura internacional e as incertezas sobre a sucessão presidencial fizeram com que os ativos brasileiros
tivessem desempenhos modestos no exercício. O retorno da carteira de investimentos acabou sofrendo com o aumento da
volatilidade, contudo, apesar de não estar sendo alcançada a meta atuarial de 9,64 sendo atingido 9,37 no exercício, o Comitê
destaca que a estratégia de investimentos mais conservadora acabou gerando uma proteção razoável e resultou em
desempenho acima da média do mercado.

Em conclusão, no que se refere aos recursos dos servidores, o valor previsto foi arrecadado sem maiores
discrepâncias com exceção da receita proveniente de parcelamentos de débitos que não se confirmou em virtude do
reparcelamento realizado; a rentabilidade dos ativos do Fundo, por sua vez, que estão expostos a volatilidade do cenário
econômico apresentaram resultados distintos do projetado no curto prazo, sendo mais adequado uma análise de longo
prazo.

1.2 DESPESAS

O quadro abaixo evidencia um resumo das metas de despesas fixadas, das alterações nos créditos e da despesa
empenhada até o quadrimestre pela Prefeitura, Câmara e Fundo de Previdência Social.

Descrição
Despesa Prefeitura
Despesa Câmara
Reserva de Contigência - geral
Despesa FPSM
Reserva contingência - FPSM

Déficit previs to
Metas Fixadas na lei
Total de Créditos -Despesa
% Executado
Orçamento inicial Créditos Adicionais orçamentária Orçamento atual Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Empenhado
206.308.152,00
49.637.910,78 9.931.748,00 246.014.314,78 190.227.970,71 188.947.726,78 180.143.980,03
77,32%
6.200.000,00
-1.521.857,36
4.678.142,64 4.584.704,83
4.580.778,83 4.577.713,63
98,00%
200.000,00
-135.885,77
64.114,23
0,00
0,00
0,00
0,00%
19.542.000,00
449.945,00
19.991.945,00 19.699.502,08 19.693.900,27 19.693.900,27
98,54%
29.958.000,00
-449.945,00
29.508.055,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
262.208.152,00 47.980.167,65
300.256.571,65 214.512.177,62 213.222.405,88 204.415.593,93 71,44%

Quadro 05 – Resumo Despesas
Fonte: Balancete da Despesa

Na análise da despesa é necessário considerar que a Lei Orçamentária número 6.043 de 13 de
dezembro de 2017 em seu artigo segundo prevê um desiquilíbrio entre as receitas e despesas no montante
de R$ 9.931.748,00, valor este que deduzimos da meta fixada para avaliação do percentual empenhado.
O orçamento da Prefeitura foi aumentado em R$ 49.637.910,78 no exercício de 2018, sendo R$
7.147.084,43 por superávit financeiro do exercício anterior de recursos vinculados, R$ 12.733.083,22
por excesso de arrecadação de recursos vinculados, R$ 1.521.857,36 por anulação de dotação
proveniente do Poder Legislativo Municipal, por contratação de operações de crédito no montante de
R$ 28.100.000,00 e por utilização da reserva de contingência no valor de R$ 135.885,77.

Na sequência apresenta-se uma análise mais detalhada das despesas realizadas considerando as
áreas de aplicação e a sua natureza.

1.2.1 DESPESAS PREFEITURA E PODER LEGISLATIVO

O quadro a seguir evidencia o orçamento inicial e o orçamento atualizado de cada Secretaria. Pode-se destacar:
O aumento na Secretaria de Saúde originado principalmente do superávit financeiro de 2017 dos recursos vinculados
que estão sendo utilizados neste exercício no montante de R$ 3.289.005,01 e do excesso de arrecadação das emendas
parlamentares destinadas para aquisição de equipamentos, do excesso de arrecadação do auxílio financeiro ao município
destinado a saúde, do excesso de arrecadação devido a habilitação do CAPS infantil, totalizando um excesso no montante
de R$ 3.766.475,19, além do repasse do Poder Legislativo no montante de R$ 215.000,00 e do repasse de dotação recurso
próprio no montante de R$ 1.170.928,36.;
O aumento na Secretaria de Educação decorrente do aumento de dotação no montante de R$ 1.966.973,90 em função
do superávit financeiro dos recursos do PAR (plano de ação articulado) e do Programa Novas Turmas recebidos em 2017 e
utilizados em 2018, do montante de R$ 1.696.764,96 proveniente do excesso de arrecadação obtido no transporte escolar e
no auxílio financeiro ao município destinado a educação.

O aumento na SISP proveniente do excesso de arrecadação de R$ 6.837.819,26 referente ao contrato com a Corsan
para antecipação dos recursos do Fundo de Gestão Compartilhada da água e saneamento e referente assinaturas de novos
convênios de pavimentação com o Daer e CEF, do superávit financeiro do exercício de 2017 no montante de R$ 398.877,97
e da contratação de operações de crédito para pavimentações “Avançar Cidades e Corredor dos Gauer” no montante de R$
26.000.000,00.
Destacamos que ocorreram aumentos nas dotações das demais secretarias em função da contratação da operação de
crédito para Modernização Administrativa junto ao Banco do Brasil no montante de R$ 2.100.000,00

EMPENHADO
DESCRIÇÃO

Variação
Orçamento Atual % Orç. Atual Orçamento
Total
Inicial
4.678.142,64
1,79%
-24,55%
4.584.704,83
5.536.336,71
2,12%
21,95%
4.995.753,72
8.704.578,15
3,34%
26,17%
7.235.532,69
4.030.606,55
1,55%
-3,41%
3.688.835,73
52.110.060,71
19,99%
4,97%
47.786.200,49

Orçamento
Inicial

% Orç.
Inicial

6.200.000,00
4.540.015,50
6.899.088,00
4.172.961,00
49.642.624,00

2,91%
2,13%
3,24%
1,96%
23,34%

1.681.497,00

0,79%

1.854.387,73

0,71%

10,28%

36.056.336,00
56.268.698,00
5.041.993,00

16,95%
26,45%
2,37%

72.718.461,75
64.710.106,56
6.231.725,83

27,89%
24,82%
2,39%

4.860.974,00

2,29%

5.323.395,03

LIQUIDADO

% Emp.

% Part.

Total

% Liq.

% Part.

98,00%
90,24%
83,12%
91,52%
91,70%

2,35%
2,56%
3,71%
1,89%
24,53%

4.580.778,83
4.896.809,61
7.228.275,60
3.681.611,18
47.758.171,71

97,92%
88,45%
83,04%
91,34%
91,65%

2,37%
2,53%
3,73%
1,90%
24,68%

1.683.279,23

90,77%

0,86%

1.683.179,23

90,77%

0,87%

101,68%
15,00%
23,60%

25.632.243,03
59.461.779,07
4.489.540,41

35,25%
91,89%
72,04%

13,16%
30,52%
2,30%

25.474.312,72
58.624.573,27
4.487.575,71

35,03%
90,60%
72,01%

13,16%
30,29%
2,32%

2,04%

9,51%

3.745.889,10

70,37%

1,92%

3.705.025,33

69,60%

1,91%

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 e Turismo
Secretaria de Cultura e Esportes
Secretaria do Meio Ambiente
Encargos Especiais
Reserva de Contingência
TOTAL PODER EXECUTIVO E
LEGISLATIVO

1.187.633,00
3.862.647,50
6.415.643,00
25.678.042,00
200.000,00

0,56%
1,82%
3,02%
12,07%
0,09%

1.077.913,75
4.068.623,58
6.216.213,33
23.363.653,10
64.114,23

0,41%
1,56%
2,38%
8,96%
0,02%

-9,24%
5,33%
-3,11%
-9,01%
-67,94%

581.336,51
1.780.367,16
5.969.826,97
23.177.386,60
0,00

53,93%
43,76%
96,04%
99,20%
0,00%

0,30%
0,91%
3,06%
11,90%
0,00%

574.655,50
1.688.347,89
5.967.802,43
23.177.386,60
0,00

53,31%
41,50%
96,00%
99,20%
0,00%

0,30%
0,87%
3,08%
11,98%
0,00%

212.708.152,00

100,00%

260.688.319,65

100,00%

22,56%

194.812.675,54

74,73%

100,00%

193.528.505,61

74,24%

100,00%

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Despesas com FPSM
Reserva de contingência do FPSM
TOTAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA

19.542.000,00
29.958.000,00
49.500.000,00

39,48%
60,52%
100,00%

19.991.945,00
29.508.055,00
49.500.000,00

40,39%
59,61%
100,00%

2,30%
-1,50%
0,00%

19.699.502,08
0,00
19.699.502,08

98,54%
0,00%
39,80%

100,00%
0,00%
100,00%

19.693.900,27
0,00
19.693.900,27

98,51%
0,00%
39,79%

100,00%
0,00%
100,00%

TOTAL GERAL ORÇAMENTO

262.208.152,00
deficit

-

310.188.319,65
9.931.748,00

214.512.177,62

213.222.405,88

300.256.571,65

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 (30,29%), Educação (24,68%) e Infraestrutura e Serviços Públicos (13,16%) são
responsáveis por 68,13% dos gastos liquidados do Município. Além disso, destaca-se o percentual de 11,98% em Encargos
Especiais, relacionados a alíquota suplementar para amortização do déficit atuarial do fundo de previdência, aos juros e
amortização da dívida pública, ao custeio do PASEP e às sentenças judiciais pagas no ano. Dessa forma, fica evidenciado
que todas as demais Secretarias foram responsáveis por apenas 19,89% da despesa liquidada no período analisado.
Este perfil da despesa está diretamente relacionado ao da receita, sendo que na análise da receita evidenciamos o
percentual de recursos vinculados à Educação de Saúde.

Gráfico 04 – Composição da Despesa Liquidada por Órgão de Governo
Fonte: Balancete da Despesa
Em termos de natureza dos gastos, conforme quadro a seguir, considerando a despesa total liquidada evidencia-se
que 91,71% refere-se a gastos com manutenção e 8,30% refere-se a investimentos. Dentro dos gastos com manutenção,
41,87% refere-se a gastos com pessoal ativo sem considerar o aporte da alíquota suplementar para o Fundo de Previdência,
1,48% ao custeio do plano de saúde dos servidores, 36,38% aos demais gastos com manutenção e 11,98% refere-se a encargos
especiais. Dentro das despesas de investimentos 3,94% refere-se à aplicação em obras e instalações e 3,73% refere-se à
aquisição de equipamentos.

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
Outros serviços terceiros pessoa
jurídica
Auxílios
Contribuições
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL ORÇAMENTO ATUAL

Acumulado

%

Média

Composiçã

Orçamento
Atualizado

Empenhado

Liquidado

empenhado

empenhado

Gasto
liquidado

167.597.114,20
84.231.824,36
3.121.718,03
80.243.571,81
69.663.438,12

154.710.254,22
81.027.299,32
2.859.725,81
70.823.229,09
16.925.034,72

154.293.190,83
81.027.299,32
2.859.725,81
70.406.165,70
16.057.928,18

92,31%
96,20%
91,61%
88,26%
24,30%

12.892.521,19
6.752.274,94
238.310,48
5.901.935,76
1.410.419,56

79,73%
41,87%
1,48%
36,38%
8,30%

12.992.685,65
55.440.816,27

7.894.342,23
7.820.889,75

7.226.163,78
7.621.961,66

60,76%
14,11%

657.861,85
651.740,81

3,73%
3,94%

25.766,20
362.593,00
0,00

25.716,20
350.000,00
0,00

25.716,20
350.000,00
0,00

99,81%
96,53%

2.143,02
29.166,67
0,00

0,01%
0,18%
0,00%

60.677,00
780.900,00
23.363.653,10

53.186,54
780.900,00
23.177.386,60

53.186,54
780.900,00
23.177.386,60

87,66%
100,00%
99,20%

4.432,21
65.075,00
1.931.448,88

0,03%
0,40%
11,98%

396.920,37

396.919,40

396.919,40

100,00%

33.076,62

0,21%

100.141,35

99.825,73

99.825,73

99,68%

8.318,81

0,05%

12.618.559,78
6.724.605,89
143.279,46
2.135.000,00
282.410,28
962.735,97
64.114,23
260.688.319,65

12.618.555,78
6.648.211,06
111.746,45
2.081.749,30
257.646,23
962.732,65
0,00
194.812.675,54

12.618.555,78
6.648.211,06
111.746,45
2.081.749,30
257.646,23
962.732,65
0,00
193.528.505,61

100,00%
98,86%
77,99%
97,51%
91,23%
100,00%
0,00%
74,73%

1.051.546,32
554.017,59
9.312,20
173.479,11
21.470,52
80.227,72
0,00
16.234.389,63

6,52%
3,44%
0,06%
1,08%
0,13%
0,50%
0,00%
100,00%

Quadro 07 – Resumo Despesas por Natureza
Fonte: Anexo II 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

6.200.000,00
Acumulado

Orçamento
Atualizado
DESPESAS DE MANUTENÇÃO
4.617.522,64
Pessoal e encargos sociais
3.966.022,64
Plano de saúde
71.000,00
Outras despesas de manutenção
580.500,00
DESPESAS DE INVESTIMENTOS
60.620,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ
0,00
Equipamentos e Material permanente
60.000,00
Obras e instalações
620,00
Aquisição de imóveis
0,00
TOTAL DESPESA
4.678.142,64
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO
-1.521.857,36

GABINETE DO PREFEITO ORÇAMENTO INICIAL

Acumulado

Orçamento
Atualizado
DESPESAS DE MANUTENÇÃO
4.734.367,94
Pessoal e encargos sociais
3.099.231,30
Outras despesas de manutenção
1.635.136,64
DESPESAS DE INVESTIMENTOS
801.968,77
Outros serviços de terceiros
10,00
Equipamentos e Material permanente 454.971,00
Obras e instalações
346.987,77
TOTAL DESPESA
5.536.336,71
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO
996.321,21

empenhado
98,09%
98,76%
98,48%
93,47%
91,36%

98,00%

empenhado
377.443,75
326.401,54
5.826,61
45.215,60
4.614,99
0,00
4.614,99
0,00
0,00
382.058,74

%

Média

empenhado
95,31%
100,00%
86,42%
60,28%
0,00%
29,98%
100,00%
90,24%

empenhado
376.028,68
258.269,27
117.759,41
40.284,13
0,00
11.368,48
28.915,65
416.312,81

%

Média

92,30%
0,00%

Composiçã
Gasto
liquidado
98,86%
85,51%
1,53%
11,83%
1,14%
0,00%
1,14%
0,00%
0,00%
100,00%

Empenhado
4.512.344,15
3.099.231,18
1.413.112,97
483.409,57
0,00
136.421,80
346.987,77
4.995.753,72

Liquidado
4.413.400,04
3.099.231,18
1.314.168,86
483.409,57
0,00
136.421,80
346.987,77
4.896.809,61

Composiçã
o
Gasto
liquidado
90,13%
63,29%
26,84%
9,87%
0,00%
2,79%
7,09%
100,00%

6.899.088,00

DESPESAS POR ELEMENTO

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

Liquidado
4.528.774,94
3.916.818,45
69.919,33
542.037,16
52.003,89
0,00
52.003,89
0,00
0,00
4.580.778,83

12,00
Média

4.540.015,50

DESPESAS POR ELEMENTO

ADMINISTRAÇÃO - ORÇAMENTO
INICIAL

Empenhado
4.529.324,94
3.916.818,45
69.919,33
542.587,16
55.379,89
0,00
55.379,89
0,00
0,00
4.584.704,83

%

Empenhado
7.214.729,14
2.901.478,90
1.700.916,70
2.612.333,54
20.803,55
7.087,00

Liquidado
7.207.472,05
2.901.478,90
1.700.916,70
2.605.076,45
20.803,55
7.087,00

empenhado
94,35%
100,00%
87,12%
93,53%
0,02

empenhado
601.227,43
241.789,91
141.743,06
217.694,46
1.143,05

Composiçã
o
Gasto
liquidado
99,71%
40,14%
23,53%
36,04%
0,00

13.716,55
0,00
7.235.532,69

13.716,55
0,00
7.228.275,60

1,71%
0,00%
83,12%

1.143,05
0,00
602.961,06

0,19%
0,00%
100,00%

Acumulado
Orçamento
Atualizado
7.646.787,15
2.901.478,90
1.952.280,05
2.793.028,20
1.057.791,00
7.087,00
801.204,00
249.500,00
8.704.578,15
1.805.490,15

FAZENDA - ORÇAMENTO INICIAL

4.172.961,00

DESPESAS POR ELEMENTO

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

Orçamento
Atualizado
3.930.606,55
3.094.883,54
835.723,01
100.000,00
100.000,00
4.030.606,55
-142.354,45

Liquidado
3.681.611,18
2.959.304,20
722.306,98
0,00

empenhado
93,85%
95,62%
87,29%
0,00%

empenhado
307.402,98
246.608,68
60.794,29
0,00

0,00
3.688.835,73

0,00
3.681.611,18

0,00%
91,52%

0,00
307.402,98

0,00%
100,00%

%

Média

%

Média

49.642.624,00

DESPESAS POR ELEMENTO

Acumulado

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Plano de saúde
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS
Outros serviços de terceiros - PJ
Auxilios
Equipamentos e Material
Obras e instalações
Aquisição de imóveis
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO

Orçamento
Atualizado
49.260.472,58
33.160.295,05
1.098.437,98
15.001.739,55
2.849.588,13
10,00
245,00
1.253.173,57
815.259,56
780.900,00
52.110.060,71
2.467.436,71

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO - ORÇAMENTO INICIAL

1.681.497,00

DESPESAS POR ELEMENTO

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

Empenhado
3.688.835,73
2.959.304,20
729.531,53
0,00

Composiçã
o
Gasto
liquidado
100,00%
80,38%
19,62%
0,00%

Acumulado

Empenhado
45.655.229,59
31.756.367,85
1.088.889,78
12.809.971,96
2.130.970,90
0,00
0,00
1.098.628,38
251.442,52
780.900,00
47.786.200,49

Liquidado
empenhado
45.645.466,60
92,68%
31.756.367,85
95,77%
1.088.889,78
99,13%
12.800.208,97
85,39%
2.112.705,11
2,19
0,00
0,00
0,00%
1.096.731,38
87,67%
235.073,73
30,84%
780.900,00
100,00%
47.758.171,71
91,70%

79.458,00
1.854.387,73
172.890,73

0,00
91.552,37
20.953,54
65.075,00
3.982.183,37

0,00%
2,30%
0,49%
1,64%
100,00%

Empenhado
1.682.961,23
1.495.525,71
187.435,52
318,00

Liquidado
1.682.861,23
1.495.525,71
187.335,52
318,00

empenhado
94,82%
100,00%
67,08%
0,00%

empenhado
140.246,77
124.627,14
15.619,63
26,50

Composiçã
o
Gasto
liquidado
99,98%
88,85%
11,13%
0,02%

318,00
1.683.279,23

318,00
1.683.179,23

0,40%
90,77%

26,50
140.273,27

0,02%
100,00%

Acumulado
Orçamento
Atualizado
1.774.929,73
1.495.525,93
279.403,80
79.458,00

empenhado
3.804.602,47
2.646.363,99
90.740,82
1.067.497,66
177.580,91

Composiçã
o
Gasto
liquidado
95,58%
66,49%
2,28%
26,80%
0,04

%

Média

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS - ORÇAMENTO INICIAL

36.056.336,00

DESPESAS POR ELEMENTO

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS
Outros serviços de terceiros - PJ
Equipamentos e Material
permanente
Obras e instalações
DESPESAS ESPECIAIS
Indenizações e Restituições
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO

SAÚDE - ORÇAMENTO INICIAL

Orçamento
Atualizado
15.221.095,53
9.180.049,06
6.041.046,47
57.497.366,22
2.500,00
5.860.514,62
51.634.351,60
0,00
0,00
72.718.461,75
36.662.125,75

AGRICULTURA - ORÇAMENTO INICIAL

empenhado
1.202.091,94
748.573,93
453.518,02
933.720,81

4.524.021,14
6.680.628,60
0,00
0,00
25.632.243,03

4.523.312,59
6.592.683,82
0,00
0,00
25.474.312,72

77,19%
12,94%
#DIV/0!
#DIV/0!
35,25%

377.001,76
556.719,05
0,00
0,00
2.136.020,25

17,76%
25,88%
0,00%
0,00%
100,00%

%

Média

Média

Empenhado
58.259.398,80
19.304.647,71
38.954.751,09
1.202.380,27

Liquidado
empenhado
58.068.119,90
92,33%
19.304.647,71
94,82%
38.763.472,19
91,14%
556.453,37
74,67%

empenhado
4.854.949,90
1.608.720,64
3.246.229,26
100.198,36

Composiçã
o
Gasto
liquidado
99,05%
32,93%
66,12%
0,95%

1.161.394,37
40.985,90
0,00
59.461.779,07

515.467,47
40.985,90
0,00
58.624.573,27

76,11%
48,71%
#DIV/0!
91,89%

96.782,86
3.415,49
0,00
4.955.148,26

0,88%
0,07%
0,00%
100,00%

%

Média

empenhado
97,73%
100,00%
93,66%
42,63%

empenhado
270.948,66
177.788,53
93.160,13
103.179,71

Composiçã
o
Gasto
liquidado
72,41%
47,54%
24,87%
27,59%

Acumulado
Orçamento
Atualizado
63.099.918,86
20.359.721,40
42.740.197,46
1.610.187,70
1.526.039,39
84.148,31
0,00
64.710.106,56
8.441.408,56

5.041.993,00

DESPESAS POR ELEMENTO

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material
permanente
Auxílios
Contribuições
Concessão de empréstimos e
financiamentos
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO

Liquidado
empenhado
14.355.826,31
94,77%
8.982.887,10
97,85%
5.372.939,21
90,09%
11.118.486,41
0,90
2.490,00

%

56.268.698,00

DESPESAS POR ELEMENTO

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

Empenhado
14.425.103,29
8.982.887,10
5.442.216,19
11.207.139,74
2.490,00

Composiçã
o
Gasto
liquidado
56,35%
35,26%
21,09%
0,44

Acumulado

Acumulado
Orçamento
Atualizado
3.327.027,40
2.133.489,32
1.193.538,08
2.904.698,43

Empenhado
3.251.383,87
2.133.462,35
1.117.921,52
1.238.156,54

Liquidado
3.249.419,17
2.133.462,35
1.115.956,82
1.238.156,54

2.497.873,43

834.970,00

834.970,00

350.000,00
0,00

350.000,00
0,00

350.000,00
0,00

33,43%
100,00%
#DIV/0!

69.580,83
29.166,67
0,00

18,61%
7,80%
0,00%

56.825,00
6.231.725,83
1.189.732,83

53.186,54
4.489.540,41

53.186,54
4.487.575,71

93,60%
72,04%

4.432,21
374.128,37

1,19%
100,00%

HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - ORÇAMENTO INICIAL

4.860.974,00

DESPESAS POR ELEMENTO

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

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
TURISMO - ORÇAMENTO INICIAL

Empenhado
3.698.374,90
2.195.887,72
1.502.487,18
47.514,20
0,00

Liquidado
3.673.781,13
2.195.887,72
1.477.893,41
31.244,20
0,00

empenhado
72,64%
86,32%
58,98%
20,46%

empenhado
308.197,91
182.990,64
125.207,27
3.959,52

Composiçã
o
Gasto
liquidado
99,16%
59,27%
39,89%
0,84%

47.514,20
0,00
0,00
3.745.889,10

31.244,20
0,00
0,00
3.705.025,33

24,40%
0,00%
0,00%
70,37%

3.959,52
0,00
0,00
312.157,43

0,84%
0,00%
0,00%
100,00%

%

Média

Acumulado
Orçamento
Atualizado
5.091.165,03
2.543.923,75
2.547.241,28
232.230,00
20,00
194.762,00
12.348,00
25.100,00
5.323.395,03
462.421,03

%

Média

1.187.633,00

Orçamento
Atualizado
601.915,01
402.730,97
199.184,04
475.998,74

Empenhado
539.146,03
402.727,89
136.418,14
42.190,48

Liquidado
539.146,03
402.727,89
136.418,14
35.509,47

empenhado
89,57%
100,00%
68,49%
8,86%

empenhado
44.928,84
33.560,66
11.368,18
3.515,87

Composiçã
o
Gasto
liquidado
93,82%
70,08%
23,74%
6,18%

DESPESAS POR ELEMENTO

Acumulado

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS
Equipamentos e Material
permanente
Outros Serviços de Terceiros - PJ
Obras e Instalações
Concessão de empréstimos e
financiamentos
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO

16.869,00
4.800,00
450.477,74

369,00
4.800,00
37.021,48

369,00
4.800,00
30.340,47

2,19%

30,75

0,06%

8,22%

3.085,12

5,28%

3.852,00
1.077.913,75
-109.719,25

0,00
581.336,51

0,00
574.655,50

0,00%
53,93%

0,00
48.444,71

0,00%
100,00%

CULTURA E ESPORTES - ORÇAMENTO
INICIAL

3.862.647,50
%

Média

Orçamento
Atualizado
2.168.079,29
758.586,71
1.409.492,58
1.900.544,29

Empenhado
1.310.930,68
743.086,78
567.843,90
469.436,48

Liquidado
1.306.844,92
743.086,78
563.758,14
381.502,97

empenhado
60,47%
97,96%
40,29%
24,70%

empenhado
109.244,22
61.923,90
47.320,33
39.119,71

Composiçã
o
Gasto
liquidado
77,40%
44,01%
33,39%
22,60%

66.173,00
0,00
1.834.371,29
4.068.623,58

5.613,00
0,00
463.823,48
1.780.367,16

5.613,00
0,00
375.889,97
1.688.347,89

8,48%
#DIV/0!
25,29%
43,76%

467,75
0,00
38.651,96
148.363,93

0,33%
0,00%
22,26%
100,00%

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
INICIAL

Acumulado

205.976,08

MEIO AMBIENTE - ORÇAMENTO
INICIAL

6.415.643,00

Orçamento
Atualizado
6.123.226,49
1.135.885,79
4.987.340,70
92.986,84
11.339,20

Empenhado
5.942.491,87
1.135.873,48
4.806.618,39
27.335,10
11.339,20

Liquidado
5.940.467,33
1.135.873,48
4.804.593,85
27.335,10
11.339,20

empenhado
97,05%
100,00%
96,38%
29,40%

empenhado
495.207,66
94.656,12
400.551,53
2.277,93

Composiçã
o
Gasto
liquidado
99,54%
19,03%
80,51%
0,46%

81.647,64
6.216.213,33

15.995,90
5.969.826,97

15.995,90
5.967.802,43

19,59%
96,04%

1.332,99
497.485,58

0,27%
100,00%

DESPESAS POR ELEMENTO

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas de manutenção
DESPESAS DE INVESTIMENTOS
Outros Serviços de terceiros PJ
Equipamentos e Material
permanente
TOTAL DESPESA
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO
INICIAL

Acumulado

-199.429,67

%

Média

ENCARGOS ESPECIAIS - ORÇAMENTO
INICIAL

25.678.042,00

Orçamento
Atualizado

Empenhado

Liquidado

empenhado

empenhado

Composiçã
o
Gasto
liquidado

396.920,37
347.569,37
49.351,00

396.919,40
347.569,37
49.350,03

396.919,40
347.569,37
49.350,03

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

33.076,62
28.964,11
4.112,50

1,71%
1,50%
0,21%

100.141,35
61.063,00
314,31
0,00

99.825,73
61.061,69
0,00
0,00

99.825,73
61.061,69
0,00
0,00

99,68%
100,00%
0,00%
#DIV/0!

8.318,81
5.088,47
0,00
0,00

0,43%
0,26%
0,00%
0,00%

0,00
1.796,38

0,00
1.796,38

0,00
1.796,38

#DIV/0!
100,00%

0,00
149,70

0,00%
0,01%

36.967,66

36.967,66

100,00%

3.080,64

0,16%

12.618.555,78

12.618.555,78

100,00%

1.051.546,32

54,44%

12.540.749,75

12.540.749,75

100,00%

1.045.062,48

54,11%

77.806,03
6.648.211,06
3.087.864,38
3.560.346,68
111.746,45

77.806,03
6.648.211,06
3.087.864,38
3.560.346,68
111.746,45

100,00%
98,86%
97,62%
99,97%
77,99%

6.483,84
554.017,59
257.322,03
296.695,56
9.312,20

0,34%
28,68%
13,32%
15,36%
0,48%

2.160,73

2.160,73

100,00%

180,06

0,01%

28.001,04

28.001,04

100,00%

2.333,42

0,12%

67.812,85

67.812,85

71,01%

5.651,07

0,29%

13.771,83

13.771,83

78,17%

1.147,65

0,06%

2.081.749,30
2.081.749,30

2.081.749,30
2.081.749,30

97,51%
97,51%

173.479,11
173.479,11

8,98%
8,98%

257.646,23
1.292,11
256.354,12
962.732,65
36.977,04
923.267,81
2.487,80
23.177.386,60

257.646,23
1.292,11
256.354,12
962.732,65
36.977,04
923.267,81
2.487,80
23.177.386,60

91,23%
4,96%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
99,20%

21.470,52
107,68
21.362,84
80.227,72
3.081,42
76.938,98
207,32
1.931.448,88

1,11%
0,01%
1,11%
4,15%
0,16%
3,98%
0,01%
100,00%

DESPESAS POR ELEMENTO

DESPESAS SERVIDORES CEDIDOS E EM
MANDATO CLASSISTA
Vencimentos e vantagens fixas
Obrigações Patronais
DESPESAS COM OUTROS ENTES DA
FEDERAÇÃO
Pessoal e Encargos Sociais
Plano de Saúde
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço para Distrib.
Gratuita
Auxilio-transporte

Acumulado

Outros Serv. de Terceiros (Estagiários)
36.967,66
OBRIGAÇÕES COM FUNDO DE
PREVIDÊNCIA
12.618.559,78
Contribuições patronais RPPS e
Amortização déficit atuarial - RPPS
12.540.753,75
Amortização dívida por parcelamento
- RPPS
77.806,03
DÍVIDA DE LONGO PRAZO
6.724.605,89
Juros sob dívida por contrato
3.163.100,52
Amortização dívida por contrato
3.561.505,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
143.279,46
Indenizações e restituições à União corrente
2.160,73
Indenizações e restituições ao Estado
- corrente
28.001,04
Indenizações e restituições a União capital
95.500,86
Indenizações e restituições ao Estado
- capital
17.616,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
ENCARGOS
2.135.000,00
Contribuição ao Pasep
2.135.000,00
MULTAS, JUROS E OUTRAS
INFRAÇÕES
282.410,28
Multas de trânsito
26.056,16
Indenizações e Restituições
256.354,12
SENTENÇAS JUDICIAIS
962.735,97
Sentenças judiciais - pessoal
36.977,04
Sentenças judiciais - indenizatórias
923.270,81
Sentenças judiciais - capital
2.488,12
23.363.653,10
AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO
-2.314.388,90

%

Média

Realizada a apresentação das despesas importante se faz realizar uma explanação em relação a Lei
Orçamentária Anual número 6.043 de 13 de dezembro de 2017, que em seu artigo segundo apresenta um desiquilíbrio
entre receitas e despesas do executivo e legislativo, ou seja um déficit orçamentário de R$ 9.931.748,00, sendo que
foram previstas metas de receita de R$ 252.276.404,00 e meta de despesas de R$ 262.208.152,00.
Desta maneira ressalta-se que existe dentro da dotação orçamentária um valor de R$ 9.931.748,00 sem cobertura
de receitas, estas despesas foram reduzidas de acordo com as medidas fixadas no artigo segundo da Lei Orçamentária.

Salienta-se que o Poder Legislativo possui um orçamento próprio e o administra dentro do duodécimo definido no
Processo de Planejamento, podendo haver economia do valor do duodécimo que com a concordância de ambos os poderes
poderá ser devolvido ao executivo (inciso IV do artigo segundo da Lei).
O Poder Executivo empenhou 74,73% do valor orçado atualizado (considerando os créditos adicionais abertos
durante o exercício), percentual praticamente equivalente ao exercício anterior que foi 79,20%, considerando as despesas
liquidadas o percentual do valor orçado chegou a 74,24%.
Em gastos com pessoal foi empenhado 96,20% do orçamento, destaca-se que foi concedido aumento real no mês de
janeiro de 2018 no percentual 1,6% e a recomposição salarial com base na inflação no mês de março de 2018 em um
percentual de 2%, além disso neste exercício diversos servidores que implementaram vantagens em decorrência do plano de
carreira, isto significará um impacto de crescimento de folha entre 2,7% e 3%.

Em conclusão, foi possível evidenciar grande esforço para contenção das despesas de manutenção que atingiram
88,26% da dotação atualizada, desta maneira foi possível cobrir parte do déficit orçamentário constante na Lei
Orçamentária no montante de R$ 9.931.748,00(dotação sem cobertura de receitas). Os trabalhos de contenção de despesas
foram realizados pelo Comitê de Gestão Orçamentária e Financeira – CGOF instituído no início do exercício, tendo suas
atribuições definidas no Decreto 6.010-2017 e seus membros definidos na Portaria 24.365 de 22 de janeiro de 2018, após
foi editado o Decreto de Contenção de Gastos 6.248 de 22 de janeiro de 2018 e encaminhada a todos os departamentos a
orientação 001/2018 definindo as formas práticas de aplicação do decreto para equalizar as despesas as receitas. No final
do exercício permaneceram bloqueados as dotações de recurso próprio no montante de R$ 4.200.722,60, representando
praticamente 50% do déficit inicial apresentado na Lei Orçamentária, conforme estabelecido em seu artigo segundo.

Além dos esforços realizados pelo Poder Executivo para controlar os gastos houve participação importante do
Poder Legislativo na redução do déficit com a devolução de R$ 1.521.857,36 dos recursos repassados mensalmente
referente duodécimo.

Com as medidas de limitação das despesas implementadas no exercício a meta prevista nas despesas
orçamentárias foi cumprida, reduzindo consideravelmente o déficit, sendo que o restante da previsão de resultado negativo
inicial foi absorvido pelo comportamento favorável das receitas.

1.2.2 DESPESAS FPSM (FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL)

O Fundo de Previdência empenhou 98,54% do valor orçado, deduzida a reserva de contingência
(superávit do ano) sendo que no mesmo período do ano anterior o Fundo de Previdência havia
empenhado 99,61%.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA ORÇAMENTO INICIAL

49.500.000,00

DESPESAS POR ELEMENTO
Orçamento
Atualizado
DESPESAS DE MANUTENÇÃO
19.979.945,00
Pessoal e Encargos Sociais
222.502,00
Aposentadorias
16.360.515,00
Pensões
2.283.628,00
Outros benefícios previdenciários
975.300,00
Aposentadorias compensação RGPS
37.203,89
Outras despesas de manutenção
100.796,11
DESPESAS DE INVESTIMENTOS
12.000,00
Equipamento e Materiais permanente 12.000,00
TOTAL DESPESA
19.991.945,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA FUNDO
PREVIDÊNCIA
29.508.055,00
TOTAL GERAL FUNDO DE
PREVIDÊNCIA ORÇAMENTO ATUAL
49.500.000,00

12,00
Acumulado
Empenhado
19.694.720,08
199.499,15
16.360.508,53
2.283.550,62
738.017,04
37.203,89
75.940,85
4.782,00
4.782,00
19.699.502,08

%

Média Mensal Composição
Gasto
Gasto
Liquidado
empenhado empenhado
liquidado
19.689.118,27
98,57%
1.641.226,67
99,98%
199.499,15
89,66%
16.624,93
1,01%
16.360.508,53
100,00%
1.363.375,71
83,07%
2.283.550,62
100,00%
190.295,89
11,60%
738.017,04
75,67%
61.501,42
3,75%
37.203,89
100,00%
3.100,32
0,19%
70.339,04
75,34%
6.328,40
0,36%
4.782,00
39,85%
398,50
0,02%
4.782,00
39,85%
398,50
0,02%
19.693.900,27
98,54%
1.641.625,17
100,00%

Quadro 8 – Resumo Despesas por Natureza do FPSM
Fonte: Anexo II do Orçamento

Conforme evidencia o quadro no Fundo de Previdência Social, a totalidade dos gastos executados
é com manutenção, destacando-se que 99,98% dos valores liquidados de 2018 foram aplicados em
aposentadorias, pensões, outros benefícios previdenciários (como auxílio doença e salário maternidade
dos servidores vinculados ao Fundo), além de despesas com a compensação financeira regime geral de
previdência e vencimentos dos servidores que estão lotados no Fundo. Por sua vez, as despesas
administrativas correspondem somente a 0,36 % do total liquidado.
Em uma análise geral pode-se dizer que as despesas ficaram dentro do previsto.
1.3 RESULTADO PRIMÁRIO

O Resultado Primário, principal indicador de solvência fiscal do setor público, tem por finalidade indicar se os gastos
do Município, no atendimento das necessidades públicas são compatíveis com a sua arrecadação. Também visa evidenciar
se a Administração Municipal consegue honrar o pagamento de sua dívida utilizando suas receitas próprias.
O cálculo do Resultado Primário considera apenas as chamadas receitas e despesas primárias, que não incluem as
receitas financeiras, as operações de crédito, as alienações de bens e a concessão de empréstimos, o pagamento dos serviços
da dívida (juros, encargos e amortizações).
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/LOA 2018

Situação em
31/12/2018 - vlr
empenhado

Meta Previsão
Atualizada - STN

Resultado Primário

-41.204.409,00

-104.669.891,67

-12.560.673,63

Receitas Fiscais Líquidas

210.886.753,00

198.655.339,06

195.172.300,36

Despesas Fiscais Líquidas

252.091.162,00

-303.325.230,73

-207.732.973,99

Resultado Primário Prefeitura
previsão atualizada STN
empenhado
liquidado
Receitas Fiscais Líquidas
190.884.039,06
187.159.330,48
187.159.330,48
(-) Despesas Fiscais Líquidas
-249.147.088,09
-183.448.767,08
-182.168.523,15
(-) Despesas Fiscais Líquidas
Câmara
-4.678.142,64
-4.584.704,83
-4.580.778,83
TOTAL GERAL
-62.941.191,67
-874.141,43
410.028,50
Saldos de Exercícios Anteriores
0,00
TOTAL PREFEITURA
-874.141,43
410.028,50

Resultado Primário Fundo de Previdência
Receitas Fiscais Líquidas
7.771.300,00
(-) Despesas Fiscais Líquidas
-49.500.000,00
TOTAL FUNDO
TOTAL PREFEITURA E FUNDO

-41.728.700,00

8.012.969,88
-19.699.502,08
0,00
-11.686.532,20

8.012.969,88
-19.693.900,27
0,00
-11.680.930,39

-104.669.891,67

-12.560.673,63

-11.270.901,89

Quadro 09 – Resultado Primário
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – STN – Secretaria Tesouro Nacional

O Resultado Primário consolidado previsto na LDO e compatibilizado na LOA foi de
-41.204.409,00, sendo R$ -20.454.409,00 para o Poder Executivo e R$ -20.750.000,00 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 a partir da despesa empenhada, situação em 31/12/2018, de -R$ 12.560.673,63 dentro da meta estabelecida,
sendo que o resultado não consolidado pela despesa liquidada também atingiu a meta tanto no Poder Executivo quanto
no Fundo de Previdência.

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 LDO2018

Resultado Nominal

9.586.000,00

Dívida consolidada

43.666.000,00

Situação em
31/12/2017

Situação em
30/04/2018

Situação em
31/08/2018

Situação em
31/12/2018

-16.736.780,38

-13.371.067,16

3.295.218,18

35.485.293,60

34.893.680,08

36.436.566,56

39.415.827,46

( +) Disponibilidades e haveres financeiros
23.000.000,00

27.016.951,57

36.168.820,01

34.298.235,89

29.414.958,20

(-) Restos a pagar processados

-3.500.000,00

-7.250.139,92

-256.841,50

-209.084,12

-9.012.830,87

24.166.000,00

15.718.481,95

-1.018.298,43

2.347.414,79

19.013.700,13

(-) deduções (sobra recursos curto prazo)

(=) dívida consolidada líquida

Quadro 10 – Resultado Nominal
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária- STN – Secretaria Tesouro Nacional

O Resultado Nominal projetado foi de aumento na dívida de R$ 9.586.000,00 consolidando-se em 31/12/2018
uma aumento de R$ 3.295.218,18 em relação ao valor apurado em 31/12/2017 ficando dentro da meta estabelecida na
LDO, a qual 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, e sem limites na variação para menos.

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
43.666.000,00

Situação em
31/12/2018

Divida consolidada
Líquida em
31/12/2018 - TCE

39.415.827,46 R$ 25.889.556,98

Quadro 11 – Montante Dívida
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária

A meta projetada para o final do exercício de 2018 prevê dívida de longo prazo de R$ 43.666.000,00, sendo que
no final do exercício somou R$ 39.415.827,46 estando dentro da meta proposta. A diferença a menor pode ser justificada
pelo fato de que houve a projeção de ingresso de R$ 16,04 milhões de operações de crédito, contudo até o encerramento do
exercício houve o efetivo ingresso de R$ 7.447.917,78 referente financiamento para pavimentação sede dos distritos,
pavimentação nas ruas centrais - recapeamento e para aquisição de máquinas para infraestrutura viária.

2 SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – 3º QUADRIMESTRE

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, o que pode ser visualizado no quadro a seguir:

Resultado Orçamentário Geral
Resultado Orçamentário 3º
quadrimestre 2018
Pelo

Despesa
Descrição
Prefeitura e Câmara
Fundo RPPS
Resultado Consolidado

Receita Realizada Empenhada

Liquidada

Empenhado
1.815.047,72
27.341.615,33
29.156.663,05

196.627.723,26 194.812.675,54 193.528.505,61
47.041.117,41 19.699.502,08 19.693.900,27
243.668.840,67 214.512.177,62 213.222.405,88

Pelo Liquidado

Resultado Orçamentário 3º
quadrimestre 2017
Pelo
Empenhado

3.099.217,65
27.347.217,14
30.446.434,79

Pelo Liquidado

8.273.038,23 8.532.441,42
29.440.838,02 29.448.644,66
37.713.876,25 37.981.086,08

Quadro 12 – Resultado Orçamentário
Fonte: Balancetes Orçamentários da Receita e da Despesa
A prefeitura apresentou resultado orçamentário positivo considerando as despesas empenhadas no montante de R$
1.815.047,72, sendo que no final do exercício anterior o resultado orçamentário foi de R$ 8.273.038,23, evidenciando que as
despesas executadas comprometeram uma parcela maior das receitas auferidas no exercício de 2018.
No que refere-se ao resultado orçamentário pela despesa liquidada somou R$ 3.099.217,65, valor menor do que no
exercício de 2018, esta redução do resultado orçamentário em relação ao ano anterior ressalta a importância de medidas de
contenção dos gastos visto que cada vez comprometem parcela maior da receita.

Salienta-se também 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 expressividade da participação no volume do orçamento total, pela probabilidade de
causarem déficit e, também, por possuírem vinculações constitucionais que devem ser observadas.
Resultado Orçamentário Principais Fontes de Recurso

Resultado Orçamentário 3º
quadrimestre 2018

Despesa

Descrição

Receita Realizada

Empenhada

Liquidada

Pelo Empenhado

Pelo Liquidado

Resultado Orçamentário 3º
quadrimestre 2017

Pelo Empenhado

Pelo Liquidado

Resultado Recurso Próprio/livre

68.425.513,26

64.065.444,86

63.998.414,67

4.360.068,40

4.427.098,59

5.217.334,74

5.217.334,74

Resultado Recursos MDE

16.506.636,01

13.111.360,15

13.109.096,74

3.395.275,86

3.397.539,27

2.488.031,34

2.488.031,34

Resultado Recursos FUNDEB

26.569.127,43

26.446.228,19

26.446.228,19

122.899,24

122.899,24

342,62

342,62

Resultado Recursos ASPS

27.136.393,28

26.956.234,57

26.596.504,22

180.158,71

539.889,06

-29.894,99

-29.894,99

*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, despesa empenhada R$ 2.475.722,27 e despesa liquidada R$ 2.480.625,67, contudo por não haver percentual constitucional definido não há vínculo
específico na receita para este recurso.
* no resultado do recurso próprio precisa ser descontado o repasse efetuado para a Câmara de Vereadores no montante de R$ 4.584.704,83, além do repasse realizado
para o Fundo Municipal de cultura no montante de R$ 137.822,00, além da cobertura do déficit do exercício anterior de R$ 1.215.526,65

Quadro 13 – Resultado Orçamentário nas Principais Fontes de Recurso
Fonte: Balancetes Orçamentários da Receita e da Despesa
O resultado orçamentário somente no “recurso próprio de livre movimentação” ficou positivo em R$ 4 milhões
considerando as despesas empenhadas e as despesas liquidadas no exercício. Porém se considerarmos que a receita arrecadada
em recurso próprio em 2018 foi responsável por cobrir o déficit orçamentário do exercício anterior de R$ 1.187.031,13, além
de fazer frente aos repasses de duodécimo para o Poder Legislativo e do repasse ao Fundo Municipal de Cultura e ao Fundo

Municipal de Desenvolvimento Social, concluímos que a receita não seria suficiente para fazer a cobertura do valor
empenhado ficando o resultado negativo em R$ 1.549.489,56.
Analisando os recursos vinculados MDE, FUNDEB e ASPS também nota-se um superávit orçamentário superior ao
exercício anterior, sendo que a sobra orçamentária do MDE e ASPS foi utilizada para fazer frente ao saldo negativo do
recursos próprio.
Por sua vez, 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 31/12/2018 o Município apresentou a seguinte situação evidenciada em separado
(Prefeitura, Câmara, Fundo de Previdência):

Descrição Situação Financeira
Saldo em caixa bancos em 31/12/2018
(-) Obrigações liquidadas a pagar anos anteriores
(-) Obrigações liquidadas a pagar ano 2018
(-) Obrigações extra-orçamentárias 2018
Situação financeira considerando despesas exercício
anterior e despesas do ano já liquidadas
(-) obrigações a pagar anos anteriores não processadas
(-) obrigações a pagar ano 2018 não processadas
Situação financeira final considerando despesas do ano
ainda não liquidadas

Executivo
22.414.010,29
-209.084,12
-8.803.746,75
-678.787,63

Legislativo
Fundo Previdenciário
148.249,79
218.029.675,01
0,00
0,00
-3.065,20
0,00
-15.459,76
0,00

12.722.391,79
-46.135,86
-1.280.243,93

129.724,83
0,00
-3.926,00

218.029.675,01
0,00
-5.601,81

11.396.012,00

125.798,83

218.024.073,20

Quadro 14 – Situação financeira em 31/12/2018
Fonte: Balancete contábil anual e relatório de disponibilidade financeira por recurso

Tendo em vista que o Poder Legislativo e o Fundo Previdenciário ficaram com seus orçamentos
dentro do planejado, importante se faz uma análise pormenorizada do Poder Executivo. Nota-se que a
Prefeitura apresentou uma situação financeira equilibrada considerando as despesas liquidadas (cujos
materiais já foram entregues e serviços já foram prestados) com um saldo de R$ 12 milhões, o qual
refere-se praticamente a recursos vinculados com destinação específica. Já analisando os valores a pagar
considerando também as despesas apenas empenhadas tem-se um superávit financeiro de R$ 11,3
milhões nos recursos em geral.
Salientamos que o Poder Legislativo realizou importante economia durante o exercício podendo
devolver parte do duodécimo para auxiliar o Poder Executivo na cobertura do déficit projetado de
recurso próprio.

RECURSO PRÓPRIO executivo
Descrição Situação Financeira
Executivo
Saldo em caixa bancos em 31/12/2018
4.969.090,17
(-) Obrigações liquidadas a pagar anos anteriores
-1.500,00
(-) Obrigações liquidadas a pagar ano 2018
-3.657.486,24
(-) Obrigações extra-orçamentárias 2018
Situação financeira considerando despesas exercício
anterior e despesas do ano já liquidadas
1.310.103,93
(-) obrigações a pagar anos anteriores não processadas
0,00
(-) obrigações a pagar ano 2018 não processadas
-61.933,59
Situação financeira final considerando despesas do ano
ainda não liquidadas
1.248.170,34
Quadro 15 – Situação financeira Recurso Próprio em 31/12/2018
Fonte: Balancete contábil anual e relatório de disponibilidade financeira por recurso

Somente nos recursos próprios ocorreu um superávit financeiro pela despesa liquidada de R$
1.310.103,93 e de despesas empenhadas um superávit de R$ 1.248.170,34. Destacamos que devido aos
esforços na contenção de gastos e ao desempenho favorável das receitas de transferências correntes foi
possível fechar o exercício com saldo positivo.

Acrescentamos algumas considerações em relação as principais medidas adotadas para atingimento do
equilíbrio orçamentário e financeiro durante o exercício de 2018:

2.1 CRIAÇÃO DE COMISSÕES PARA ACOMPANHAMENTO EFETIVO DA
RECEITA, DAS DESPESAS E DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS:
Comitê de Gestão Orçamentária e Financeira – CGOF, instituída através da Portaria
24.365 de 22 de janeiro de 2018, regulamentada através do Decreto 6.010 de 2017
a) Procedeu durante o exercício de 2018 a análise de 756 pedidos de compras e 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 6.248/2018. A avaliação das despesas somou-se mais de R$ 32 milhões, sendo que deste
montante foram deixadas de realizar despesas na ordem de R$ 4.177.811,13 (quatro milhões, cento e
setenta e sete mil, oitocentos e onze reais e treze centavos), o que corresponde a mais de 13% de
economia conforme controle de acompanhamento.

b) A Comissão atuou na análise das solicitações de nomeações de servidores, em que o Decreto
previa apenas a substituição, tendo desta forma auxiliado o gestor municipal na tomada de decisão a fim
de evitar a ampliação dos gastos com folha de pagamento. Além disso elaborou estudo do crescimento
vegetativo e pelo índice inflacionário da folha de pagamento para auxiliar o gestor na negociação do
reajuste anual.

c) Realizou análise do relatório de avaliação das metas do 1º quadrimestre com reprojeções até
o encerramento do exercício, elaborado pelo Controle Interno com apoio do Departamento Orçamentário
da Secretaria da Fazenda. Diante da situação orçamentário-financeira deficitária apresentada, na ordem
de 12 milhões, a Comissão elaborou um pacote de medidas de redução de gastos e promoveu reunião,
conforme Ata da Comissão nº 33/2018 de 30/05/2018, com o senhor prefeito e secretários municipais
com a finalidade de alertar para a frustração de receitas do ISS- imposto sobre serviços em virtude da
não arrecadação sobre as operações de cartão de crédito e visando apresentar as despesas deficitárias,
bem como propor a implementação das medidas com a finalidade de equalizar o déficit, entre elas
podemos destacar reestudo do contrato de recolhimento de resíduos sólidos, redefinir percentuais de
divisão dos gastos com o contrato da Unimed, realizar avaliações permanentes de cargos de chefia e
assessoramento (ccs e fgs), realizar a reavaliação de horas extras somente para necessidades específicas,
incentivar o trabalho voluntário na manutenção de espaço públicos, rever o funcionamento das unidades
básicas de saúde do interior, realizar estudo de revisão das isenções do Código Tributário Municipal,
intensificar as cobranças judiciais através do REFISJUD, intensificar os estudos para a efetiva cobrança
da contribuição de melhora.
d) Propôs à Secretaria de Administração 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 2018, mantendo o estoque em quantidades
mínimas e realizando visitas semanais ao almoxarifado para acompanhamento dos estoques.
e) Foram bloqueadas as impressões coloridas, bem como foram monitoradas as impressões preto
e branco e a utilização de papel frente e verso, foram iniciadas as atividades para implantação do
Processo Eletrônico através de treinamento da empresa de informática.
Comissão de Reavaliação de Contratos, instituída através da Portaria 24.270 de 2018,
regulamentada através do Decreto 6.009 de 2017
a) A comissão analisou as solicitações de reajuste e reequilíbrio de contratos, primando pela
manutenção dos valores congelados durante o exercício de 2018, o que foi possível com a
empresa Medicar Emergências Ltda, Empresa Jornalística Folha do Mate, Unimed,
Conesul;
b) Foram realizadas reuniões no Tribunal de Contas para reavaliação da contratação com a
Unimed, além disso foram recebidas empresas para apresentação de propostas de planos
de saúde dos servidores;
c) Foi extinto o contrato de vigilância do prédio central, sendo substituído por câmeras de
vídeo para segurança.

Comissão de estudos para eficientização do sistema de arrecadação do município, instituída
através da Portaria 24.855 de 29 de março de 2018
a) Foi designado, através da Portaria 25.231 de 12 de julho de 2018, os servidores
responsáveis pelo acompanhamento dos procedimentos de cobrança da contribuição
de melhoria, bem como foi editada Norma Interna 25-2018 regulamentando o
processo de lançamento desse tributo;
b) Foi nomeada, através da portaria 24.455 de 05 de fevereiro de 2018, a comissão de
estudos responsável pela cobrança dos serviços de limpeza de terrenos baldios;
c) Foi instituída, através da portaria 25.470 de 25 de setembro de 2018, a comissão de
servidores responsáveis por ampliarem as receitas de IPTU, através da identificação
de lotes não tributados e realização de levantamento físico;
d) Foi realizada a atualização das taxas de licenciamento ambiental, promovendo
alteração do código tributário municipal;
e) Foi efetivada a contratação de empresa Essencial Assessoria Tributária Ltda., para
auxiliar no gerenciamento das receitas de transferências de ICMS;

f) Implementou-se o lançamento de novas taxas por inspeção de abate nos frigoríficos
municipais;
g) Foram intensificadas ações de fiscalização das obras concluídas emitindo notificações
para regularização do habite-se e consequente pagamento de ISS e IPTU;
h) Foram realizadas ações da fiscalização tributária para notificações de empresas do
simples nacional, com possibilidade de exclusão dos cadastros de devedores;
i) Foi criado grupo de estudo para revisão do Código Municipal de Posturas, procurando
novas formas de cobrança de ocupação do espaço público e de taxas de licenças;
j) Foi aberto processo licitatório para a contratação de empresa especializada em
sistemas de apuração de ISS, para incremento da receita com esse tributo;
k) Foram intensificadas pela Secretaria de Agricultura as notificações aos devedores dos
programas de Horas Máquinas, Promagro e Troca-Troca;
l) Foi incrementada a equipe do Núcleo Tributário com a nomeação de um assistente
jurídico;
m) Foi realizado convênio com a IEPRO para possibilitar a realização de protestos de
devedores fora do Estado;
n) Foi editado um programa de refinanciamento judicial, intensificando a negociação
com os devedores ajuizados através a Procuradoria Jurídica;

2.2- ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DA FAZENDA –
FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
Medidas para otimização das receitas próprias também foram adotadas, em especial nas receitas
de IPTU do exercício, Dívida Ativa, ISS e taxas.
a)- Foram realizadas ações de atualização do cadastro imobiliário para buscar aumentar as
receitas de IPTU do exercício, entre elas destacamos: inscrição de 596 novas economias, identificação
de CPF dos sucessores de 154 imóveis de espólio, revisão cadastral dos imóveis do complexo industrial
com aumento de 4.500 m2 tributados, cadastramento de 159 novas economias de expansão do perímetro
urbano no interior, revisão do cadastro das 1189 economias declaradas de interesse social que são isentas
;
b)- 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 anuais : Notificação de 4.810
contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa no valor total de R$ 3.830.829,30, sendo destes
arrecadado R$ 744.162,91; envio de 1.178 CDAs para protesto no valor total de R$ 2.318.019,06,
abertura de processo de cobrança judicial para 359 contribuintes representando R$ 1.026.453,57, foram
realizados 175 parcelamentos administrativos de tributos diversos totalizando R$ 221..092,55;
c) No Anexo Fiscal foram intensificadas as seguintes ações: a)Movimentação/ manifestação/
Peticionamento, b) Reconhecimento de prescrição/inviabilidade (LM 5.806/2016): 08; c)
Certidão e quitações expedidas: 240; d) Parcelamentos revogados/retomada de execução fiscal:
98; e) Requerimento para inscrição em cadastro negativo de Débito: 154, f) Reuniões e
assessoramentos na seara tributária g) atendimento ao público diretamente e realização de
parcelamentos; g) Ajuizamento de 779 Execuções Fiscais.
Arrecadação do Anexo Fiscal em 2017: R$ 607.196,76(GIAS e BOLETOS); R$ 24.680,05
(ALVARAS)
d)- No ISS foram intensificadas as ações dos fiscais tributários através das auditorias de rotina,
foram abertos 463 processos de fiscalização, que resultaram em 166 autos de infração , além disso foram
realizados 340 processos de fiscalização de construção civil e emitidos 179 autos de infração.

e) Realização de ações de fiscalização externa, com 1.125 vistorias e liberação de 109 licenças
para comercialização de alimentos, ambulantes e eventos.
f) Intensificação das atividades de fiscalização de ICMS com a emissão de 38 comunicações de
verificações de indício de sonegação e 249 notificações para regularização a fim de possibilitar as
empresas a correção do seu valor adicionado fiscal;
g) Ingresso pela Procuradoria Jurídica com mandato de segurança para assegurar repasses da
secretaria de saúde do Estado do Rio Grande do Sul;

Capítulo II
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. 9º da Lei 6.089/2018 que institui e organiza o sistema de controle interno
municipal, bem como disposto no Decreto Municipal 6.335/2018 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.

OBJETIVOS
Formular políticas de concessão de benefícios e programas preventivos de atenção à saúde e segurança
dos servidores.

Implementar ações necessárias ao aprimoramento técnico e funcional dos servidores públicos,
promovendo de forma integrada a sua capacitação, qualificação e reciclagem, com o objetivo de alcançar
o melhor desempenho no exercício das ações Administrativas.

Realizar ações voltadas à modernização Administrativa, visando o aperfeiçoamento dos sistemas de
gestão e a elevação do nível de qualidade dos serviços.

OBJETIVO
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 da saúde da população
de forma integral.

OBJETIVO
Realizar ações voltadas à promoção e diversificação da cultura no Município, visando elevar o nível
cultural e a participação da população.

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

OBJETIVO
Realizar ações voltadas à educação nas diferentes etapas e modalidades da Educação Básica,
promovendo o acesso e a permanência qualificada, garantindo as aprendizagens essenciais de todos os
alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, bem como incentivar a continuidade dos estudos,
de forma a elevar o nível de escolarização da população.

OBJETIVO
Realizar ações fomentando o turismo, divulgando o Município e, dessa forma, contribuir para a melhoria
da economia local.

OBJETIVO
Planejar, executar e monitorar ações de políticas sociais que visam as garantias dos direitos sociais,
buscando autonomia e cidadania aos Venâncio-airenses.

OBJETIVO
Realizar ações voltadas a viabilizar a moradia adequada às famílias, reduzindo o déficit habitacional do
Município, planejando e acompanhando a regularização fundiária.

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

Promover o desenvolvimento sustentável, ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente
viável, em ação conjunta entre todos os setores da comunidade, envolvendo o executivo, legislativo e a
sociedade civil, visando a qualidade de vida do ambiente e da população.

Planejar, regular e controlar as obras públicas, promovendo o crescimento sustentável do Município de
forma ordenada, através da legislação e sua fiscalização, combinando o progresso, a qualidade de vida
e a inclusão social de forma planejada e eficaz.

Promover a 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 acessibilidade universal.

OBJETIVOS
Estimular o desenvolvimento socioeconômico no meio rural, como estratégia para o fortalecimento da
agricultura familiar, visando a elevação da renda e emprego, bem como a diversificação da produção.

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

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

OBJETIVO

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

OBJETIVOS
Otimizar a receita municipal, visando a ampliação e melhoria na prestação dos serviços à população.
Implementar 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.

Programas

0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113

GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO ESTADO
GESTÃO POR EXCELÊNCIA
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DIREITO DE TODOS
MINHA CIDADE AQUI
SAÚDE AO ACESSO DE TODOS
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, EFETIVIDADE
AÇÃO E CIDADANIA
HABITAR
VENÂNCIO AIRES CIDADE EMPREENDEDORA
VENÂNCIO PROFISSIONAL
CULTURA LIVRE COMPARTILHE ESTA IDEIA
ESPORTE É VIDA
VENÂNCIO CAPITAL NACIONAL DO CHIMARRÃO

Valor Empenhado Valor Liquidado
2018
2018
R$ 64.094.934,28
R$ 5.974.062,08
R$ 43.491.992,68
R$ 31.772.497,31
R$ 58.500.365,05
R$ 3.775.544,93
R$ 2.172.273,69
R$ 2.962.792,18
R$ 122.655,15
R$ 96.642,44
R$ 42.000,00
R$ 701.682,72
R$ 630.289,13
R$ 174.445,98
R$ 214.512.177,62

% empenhado

R$ 64.063.996,80
R$ 5.967.429,69
R$ 43.465.370,40
R$ 31.528.196,81
R$ 57.663.159,25
R$ 3.773.700,23
R$ 2.165.873,69
R$ 2.929.159,11
R$ 118.208,45
R$ 96.642,44
R$ 42.000,00
R$ 698.548,42
R$ 542.355,62
R$ 167.764,97
R$ 213.222.405,88

29,88%
2,78%
20,27%
14,81%
27,27%
1,76%
1,01%
1,38%
0,06%
0,05%
0,02%
0,33%
0,29%
0,08%
100,00%

% liquidado
30,05%
2,80%
20,38%
14,79%
27,04%
1,77%
1,02%
1,37%
0,06%
0,05%
0,02%
0,33%
0,25%
0,08%
100,00%

Quadro 18 - Valores empenhados e liquidados por programa de governo
Fonte: Balancete Orçamentário da Despesa – Balancete da Despesa Mensal por Programa

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 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.

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 2018

PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

Recurso

ORÇAMENTO
PREVISTO

ORÇAMENTO
ATUAL

TOTAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO
Produto da ação

Meta

Executado

Avaliação

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

100,00
1002 – Equipação do Gabinete do
Prefeito

110.204,00

110.204,00

Livre

1.217.305,50
2004 - Manutenção do Gabinete do
Prefeito

118.804,00

1.295.142,76

1.278.959,16

Unidade equipada

1

Unidade Mantida

1

Unidade equipada

1

Unidade Mantida

1

Unidade equipada

1

Unidade Mantida

1

1.268.741,07

Livre

Programas
meio com
ações sem
meta para
avaliação
Programas
meio com
ações sem
meta para
avaliação

Programa 0003 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Controle Interno
1004 - Equipação do controle interno

Livre

2008 - Manutenção da coordenadoria
de controle interno

Livre

100,00

0,00

0,00

0,00

472.057,00

439.931,72

433.591,72

433.591,72

0,00

0,00

programa meio
com ações
sem meta para
avaliação

Programa 0004 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Procuradoria
100,00

1005 - Equipação da procuradoria
jurídica

Livre

2009 - Manutenção da procuradoria
jurídica

Livre

1.256.389,00

0,00

1.183.305,21

1.144.383,82

1.142.986,82

programa meio
com ações
sem meta para
avaliação

Programa 0005 - Gestão Manutenção e Serviços ao Estado - Assessoria de Comunicação e Eventos
100,00

1007 - Equipação da assessoria de
comunicação social

Livre

2011 - Manutenção da assessoria de
comunicação e eventos

Livre

630.347,00

1.170,00

887.045,10

1.170,00

884.223,26

1.170,00
Unidade equipada

1

Unidade Mantida

1

programa meio
com ações
sem meta para
avaliação

884.223,26

Programa 0101 - Progestão
2003 - Capacitação e motivação do
servidor-Gabinete do Prefeito
2003 - Capacitação e motivação do
servidor - central de projetos

2003 - Capacitação e motivação do
servidor - Controle interno

2003 - Capacitação e motivação do
servidor- Procuradoria
2003 - Capacitação e motivação do
servidor - Assessoria de comunicação
social

1.550,00

496,00

496,00

2h

6 horas
gabinete
mais 16
horas
central de
projetos

496,00
Horas
capacitação/servidor

Livre

3.700,00

1.529,00

586,00

586,00

Horas
capacitação/servidor

2h

250 horas

4.000,00

1.708,00

0,00

0,00

Horas
capacitação/servidor

2h

33,5 horas

1.900,00

500,00

500,00

500,00

Horas
capacitação/servidor

2h

16 horas

Livre

Livre

Livre

Capacitação
Thema gestão
processos,
sindicância e
processo
administrativo
Detalhado no
relatório das
arividades do
controle
interno
Treinamento
sobre
licitações e
contratos
administrativos
Seminário
sobre Turismo

-

-

Programa 0103 - Minha Cidade Aqui

220.000,00
2012 - Apoio a manutenção dos
serviços de combate ao incêndio
2135 - Manutenção das ações da
defesa civil

754.537,57

659.909,99

572.580,97

Vinc.

Número de
atendimento do
corpo de bombeiros

720

Livre e
Vinculado

Serviços da defesa
civil mantidos

1

400,00

0,00

0,00

0,00

1

atendido

16.110,00
2007 - Manutenção dos serviços de
vigilância eletrônica

19.626,00

19.626,00

Livre
191.357,00

1008 - Equipação dos serviços de
combate à incêndio

19.626,00

191.357,00

25.047,80

Número de câmeras
de
videomonitoramento

20

8 câmeras

Unidade do corpo
de bombeiros
equipada

1

1

25.047,80

Vinc

As demais
estão
desligadas
aguardando
manutenção

atendido

-

-

Programa 0106 – Eficiência, Eficácia e Efetividade
1003 – Equipação da central de
projetos

Livre

2005 - Manutenção da central de
projetos

Livre

1006 - Equipação do anexo fiscal

Livre

2010 - Manutenção do anexo fiscal

Central de projetos
equipada

1

1

atendido

165.533,54 Número de projetos
acompanhados

26

81

16 aprovados
mais 65
cadastrados

Anexo fiscal
equipado

1

1

atendido

Número de
processos em
acompanhamento

4.500

100,00

0,00

0,00

0,00

211.022,00

165.533,54

165.533,54

100,00

0,00

0,00

0,00

82.311,00

167.418,32

160.147,32

160.147,32

Livre
-

-

Programa 0107 – Ação e cidadania
2156 - Manutenção do Gabinete da
Primeira Dama

214.867,00
Livre

163.135,71

109.838,33

109.838,33

Número de
campanhas
realizadas

10

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 Gestão Por Excelência
1002-2004 Equipação e 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. No exercício de 2018 foi adquirido um veículo novo para o gabinete do prefeito.

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:
A Procuradoria como não é uma Secretaria finalística, e sim meio, pauta suas ações na consecução das
atividades das demais Pastas, voltadas ao apoio, à gestão e a manutenção da desempenho governamental,
operando de forma específica em propositura e defesa de ações judiciais em que seja relevante o interesse
público. Na seara administrativa atua na emissão de pareceres jurídicos sobre temas administrativos
provenientes de todas as secretarias e seus órgãos descentralizados, das questões suscitadas pelos
contribuintes, na elucidação de interpretação de leis, nas controvérsias administrativas, nos contratos
administrativos e como órgão consultivo sobre a legalidade dos atos administrativos. Além disso, atua
na Execução Fiscal de créditos tributários e não tributários, com assessoramento direto a Secretaria da
Fazenda na seara tributária. Como já havia realizado no ano de 2017, atuou diretamente na renegociação

de valores de alugueis de imóveis locados e serviços terceirizados, bem como na análise de reajustes e
reequilíbrio de serviços contratados. Nesse ano foram mantidas todas as ações para contenção de gastos
que foram iniciadas em 2017. Os livros e outros materiais necessários foram adquiridos as expensas dos
Procuradores e assessores, sem custo ao erário, bem como não foi realizado nenhuma capacitação pagas
pelo erário público. Não foram utilizadas diárias e tampouco requisitado o ressarcimento de despesas
quando em trabalho fora do município.
No ano de 2018 a Procuradoria Jurídica, realizou as seguintes atividades:
•

Prestação de apoio técnico e jurídico a todas as Secretarias Municipais, ao Gabinete do Prefeito, do
Vice e da Primeira Dama, as entidades de organização da sociedade civil, as comunidades e aos
contribuintes em geral com emissão de pareceres jurídicos em processos e procedimentos
administrativos: 724 memorandos (núcleo principal e anexo fiscal), emissão de 1.470 pareceres e
movimentação em processos administrativos, 248 expedição de ofícios, análise e pareceres em todos
os processos licitatórios do município, 196 aditamentos contratuais, participação na elaboração de
normas internas e orientações sobre procedimentos licitatórios; 31 atas de reunião da Comissão de
Renegociação de Contratos, realização de pedidos de compras e ordenação de despesas.

•

Elaboração e análise jurídica de projetos de Leis, de Editais de Chamamento Público e justificativas
de vetos, respostas a pedidos de informações do Legislativo Municipal;

•

Peticionamento e acompanhamentos diários do 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, com a realização de visitas ao Tribunal de Justiça para reunião com Desembargador para
reclamar do inadimplemento do valores na área da saúde;

•

Participação direta na Elaboração dos dois Novos Contratos do Hospital São Sebastião Mártir, cujos
valores contratuais totalização de R$ 23.000.951,86

•

Defesa e Acompanhamento de todas as ações trabalhistas ( em torno de 20 audiência e 30
movimentações), estatutárias e previdenciárias, junto a Justiça do Trabalho e Federal de Santa Cruz
do Sul, às Varas Judiciais da Comarca de Venâncio Aires (movimentação de aproximadamente 40
processos físicos ao mês), bem como nos recursos junto ao Tribunal Regional do Trabalho do RS(4ª
Região);

•

Acompanhamento de todas as ações de cunho civil e do Juizado especial da Fazenda Pública
(processos físicos e eletrônicos), desapropriatórias, possessórias, indenizatórias, cominatórias de
concessão de medicamentos, ação de obrigação de fazer, de exames clínicos e cirurgias, liminares,
onde o Município figura como autor ou como réu.

•

Acompanhamento direto e revisão no pagamento de Precatórios e RPVs, com informações ao
Tribunal de Justiça;

•

Auxilio e defesa direta de apontamentos e denúncia ao TCE, bem como acompanhamentos das
contas de governo.

•

Participação efetiva em todos os programas de Governo, com participação em todos as edições do
Programa “Portas Abertas” com registro formal de 30 atendimentos a população, bem como no
Programa “ Pé na Estrada”, no qual foram feitos atendimentos informais sem registro, mais no
auxilio as demais secretarias.

•

Atendimento direto ao público, com ou sem agendamento prévio, para informações, consultas,
dúvidas e demais questões atinentes à administração pública;

•

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 e auxílios
para abertura de processo às demais Secretarias, 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.

•

Análises e pareceres em processos administrativos referentes a ITBI e pedidos de isenção de IPTU,
taxa de coleta de lixo(em torno de 519), enquadramento de MEI, conflito de competência tributária;
bem como manifestação em 2º grau recursal em relação a essas matérias.

•

Elaboração de Termos de Ajustamento de Condutas (TAC) para resolução de processos parados,
conflitos e/ou com em desconformidade com normas vigentes, com base nas normas permissivas do
CPC, juntamente com a Secretaria do Planejamento;

•

Análise da viabilidade legal de Termos de Parcerias mantidos com entidades para repasse de recursos
financeiros, bem como de Incentivo Industrial a empresas.

•

Análise de decretos municipais, portaria, especialmente decretos de regulamentação de leis
ordinárias.

•

Participação direta na renegociação e renovação do Contrato de Prestação de Serviço da UNIMED

1007, 2011 e 2003: Manutenção, equipação e capacitação Assessoria de Comunicação Social:
Competência da Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing da Prefeitura Municipal de Venâncio Aires

A Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing é responsável pela gestão total da
comunicação pública e ainda pelo fluxo de informações com o objetivo de resguardar as diretrizes de
comunicação da Prefeitura Municipal de Venâncio Aires.
O Departamento tem como objetivo, ainda, propor e programar estratégias de divulgação que
favoreçam a comunicação do executivo e desenvolvam a inserção da Prefeitura na mídia, tanto local
quanto regional, estadual e nacional, promovendo assim um trabalho que agrade os públicos interno e
externo.
Atividades:
Imprensa
* Produção de releases;
* Agendamento de entrevistas;

* Contatos com a imprensa;
* Respostas a demandas levantadas pelos meios de comunicação e comunidade;
* Produção de materiais jornalísticos das unidades de governo e outros.

Marketing
* Orientação das ações de comunicação a fim de firmar os conceitos e marcas da gestão;
* Planeja e produz a publicidade institucional;
* Aperfeiçoa a utilização de todos os recursos disponíveis no campo da publicidade e da propaganda
para a divulgação institucional da Prefeitura em todas as mídias.
Relações Públicas
* Assessoria nas promoções, eventos e inaugurações, parcial ou integralmente;
* Organiza o protocolo e cerimonial dos eventos;
* Distribui os materiais de informação e divulgação da Prefeitura;
* Acompanha a agenda do Prefeito;
* Mantém cadastro de entidades e personalidades fornecido às secretarias/órgãos e à comunidade;
* Recebe as visitas. Elabora e envia cartões de agradecimento, entre outros;
* Divulga para o público interno as ações desenvolvidas pela Prefeitura;
* Cria, implanta e avalia programas de comunicação interna;
* Colabora com as Secretarias em seus eventos.
Fotografia
* Responsável por registros fotográficos em eventos, obras e ações da Prefeitura;
* O material é utilizado em veículos de comunicação da Administração Municipal, em outros materiais
institucionais produzidos pela Prefeitura e para arquivamento;
* Também organiza o arquivo fotográfico.
Serviço de Cerimonial
* Executado nos eventos oficiais da Prefeitura confere formalidade e caráter solene aos eventos,
obedecendo a normas de protocolo e precedência regidas no Cerimonial Público;
* São considerados como eventos oficiais aqueles que têm como realizador a Prefeitura, se destinando
ao público externo;
* Quando há a necessidade de recepcionar muitas autoridades externas e necessidade de obediência às
regras protocolares específicas;
* A Coordenadoria disponibiliza profissionais para atuarem como mestre de cerimônias apenas nos
eventos promovidos pela Prefeitura nos quais esteja participando oficialmente o Senhor Prefeito.
Em 2017 o grupo iniciou uma nova gestão no Departamento com o intuito de não apenas
modernizar a forma de comunicar, mas também na gestão e na gerencia de recursos. O trabalho
continuou em 2018, onde além da parte Administrativa do setor, o grupo realiza atividades de Assessoria
de Imprensa, realizando cobertura jornalística/ fotográfica/audiovisual e mídias de eventos, reuniões e
projetos. São realizados releases para envio de toda a imprensa (cidade/região/estado) e ainda
alimentados o site da Prefeitura e a Fanpage (https://www.facebook.com/prefavenancio) na rede social
FACEBOOK bem como as demais redes sociais como Instagram e ainda Twitter do Município.
O site (www.pmva.com.br) é administrado conjuntamente entre o Departamento de
Comunicação, Secretaria de Administração e o setor de TI da Prefeitura. Já a Fanpage é coordenada pelo
setor com participação do SAC e ainda do Gabinete do Prefeito que analisam as demandas enviadas pelo
meio de comunicação.
Em 2017, o Departamento de Comunicação Social inovou ao criar uma Instrução Normativa que
dispõe a conceituação de comunicação no Poder Executivo de Venâncio Aires. O documento visa

regulamentar as atividades do setor, bem como os recursos de publicidade e ainda regrar a atuação. A
instrução compreende sete áreas compreendendo a comunicação digital, pública, publicidade, promoção,
patrocínio, relações com a imprensa e relações públicas, em 2018 o trabalho continuou desta forma.
O Departamento centraliza equipamentos como telões, banners, inflável e outros itens utilizados
por diversos setores e realizou uma tabela de controle de empréstimos. E não mais permite a cedência
destes equipamentos para órgãos não ligados ao poder municipal.
Como forma de ser mais transparente, e como ferramenta indispensável no período atual, as redes
sociais da Prefeitura somam mais de 15 mil pessoas conectadas e realiza por ali campanhas, oportunizam
notícias, recados e ainda atende a população com ajuda dos servidores do SAC. A Fanpage hoje realiza
uma importante tarefa na aproximação do cidadão com o Governo de forma transparente, online e ainda
com linguagem clara.
O Departamento criou ainda projetos que repercutiram muito no Município, sendo o primeiro
deles o “Roda de Debates” uma reunião-almoço com a finalidade de reunir empresários, lideranças e a
comunidade em um evento para debater temas importantes e pertinentes à sociedade de Venâncio Aires
e região. A segunda edição foi realizada junto a Agrofeira de Venâncio Aires em maio com a Jornalista
da ZERO HORA Gisele Loeblein e reuniu lideranças locais e estaduais.
Realizamos ainda a segunda edição do programa “Prefeitura Mirim” onde 14 crianças puderam
participar e através do voto popular foram eleitos o Prefeito e Vice-Prefeito mirim além dos Secretários.
O projeto ocorreu no final do mês de novembro, engajou a comunidade escolar e oportunizou que os
estudantes participassem e conhecessem a rotina da Administração Pública durante uma semana. O
projeto teve uma participação considerável das escolas da cidade e do interior e um engajamento da
comunidade de forma geral. A votação dos alunos no site da Prefeitura ultrapassou os 150 mil votos e
teve uma repercussão importante na mídia local e regional.
Além destas tarefas, o setor de comunicação auxilia todos os demais eventos realizados pelas
Secretarias e ainda coordena, juntamente com o Gabinete do Prefeito, a Caravana Pé na Estrada, projeto
que leva mensalmente a estrutura pessoal e de serviços da Prefeitura para um bairro ou comunidade do
interior.
Como forma de um maior contato ainda com a comunidade que escuta as programações de rádio,
a Comunicação programas que rodam em quatro rádios do município com programas de entrevistas e
informações do Município e ainda colunas nos dois jornais da cidade.
Em 2018 inovamos ao criar o “Café Informativo” onde fizemos a prestação de contas das
atividades do ano da Gestão para a imprensa e convidados. Neste café lançamos o informativo impresso
que percorreu a cidade levando a informação e a prestação de contas do ano para todos os munícipes.
Ações vinculadas ao Programa Temático Minha Cidade Aqui
2135 Manutenção das ações da defesa civil: Através do pedido de reconhecimento do evento vendaval

do dia 31/10/2018, foi encaminhado pedido de liberação de FGTS para moradores atingidos na área
urbana e rural junto à Caixa Econômica Federal que segue analisando o processo. Também está sendo
encaminhado Plano de Trabalho junto ao Governo Federal na tentativa de obter recursos para
reconstrução de ponte de Linha Arroio Grande, danos em pavilhões na Secretaria de Infraestrutura e
Serviços Públicos e demais despesas ocasionadas pelo evento vendaval. Em virtude desse evento
adverso foi distribuído grande quantidade de lona plástica preta aos munícipes que tiveram suas
residências danificadas. O evento atingiu diretamente cerca de 180 pessoas, o valor dos prejuízos chegou
a 14 milhões.

2007 Manutenção dos serviços da vigilância eletrônica: As despesas desta ação estão relacionadas a
manutenção do custeio da energia elétrica e pequenos reparos nas câmeras de videomonitoramento que foram
executadas em 2018, atualmente estão em funcionamento somente 8 câmeras, sendo que as demais aguardam
a abertura de processo de licitação para reparos.

2012 e 1008 Apoio a manutenção e equipação dos serviços de combate a incêndio : O pelotão da 2ª. Cia.
De Bombeiros Militar rendo como referência o exercício de 2018, possui em seus registros o atendimento de
324 ocorrências, assim dispostas:
- Remoção de fontes de Perigo – 74 atendimentos
- Incêndios em vegetação e outros tipos como containers e lixos – 69 atendimentos
- Salvamento de pessoas – 55 atendimentos
- Incêndios em residências – 39 atendimentos
- Vistorias, apoio e forças auxiliares, ações preventivas diversas – 33 atendimentos
- Incêndios em veículos – 14 atendimentos
- Incêndiso em estufas de fumo – 10 atendimentos
- Lavagem em pistas decorrentes de acidentes de trânsito – 07 atendimentos
- Acidentes veiculares com vítimas fatais – 06 atendimentos
- Ações preventivas, apoio, inspeções diversas – 05 atendimentos
- Atividades como palestras e treinamentos – 05 atendimentos
- Acidentes veiculares com lesões corporais – 04 atendimentos
- Busca a pessoas desaparecidas – 04 atendimentos
- Remoção de vítimas – 02 atendimentos
- Abastecimento de água – 01 atendimento

Ações vinculadas ao Programa Temático Eficiência, Eficácia e Efetividade

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

objetivo captar recursos, elaborar e cadastrar, acompanhar, fiscalizar e executar ações burocráticas
relacionadas a programas e projetos, executadas com recursos externos contando, no ano de 2018, 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 100 processos, obtendo-se
16 projetos aprovados no SICONV e outros órgãos(órgãos federais, estaduais e operações de crédito
junto a Instituições Bancárias) e realizando-se o cadastramento de 65 projetos no referido sistema.
2010 e 1006 - Manutenção e equipação do anexo fiscal:

•

Somente em relação ao Anexo Fiscal foram realizadas: a)Movimentação/ manifestação/
Peticionamento, b) Reconhecimento de prescrição/inviabilidade (LM 5.806/2016): 08; c) Certidão e
quitações expedidas: 240; d) Parcelamentos revogados/retomada de execução fiscal: 98; e)

Requerimento para inscrição em cadastro negativo de Débito: 154, f) Reuniões e assessoramentos
na seara tributária g) atendimento ao público diretamente e realização de parcelamentos; g)
Ajuizamento de 779 Execuções Fiscais.
•

Arrecadação do Anexo Fiscal em 2017: R$ 607.196,76(GIAS e BOLETOS); R$ 24.680,05
(ALVARAS)

Ações vinculadas ao Programa Temático Ação e Cidadania

2156- Manutenção do Gabinete da Primeira Dama – Durante o exercício de 2018 foram realizados os
seguintes projetos :
- Volta às Aulas Solidário – arrecadação e entrega de materiais escolares para crianças carentes
- Mulheres que inspiram – Dia Internacional da Mulher
- Mês de Páscoa – criação , confecção , instalação e manutenção da decoração de páscoa em diferentes
espaços públicos e locais no município
- Escolha da Rainha da Melhor Idade
- Campanha do Agasalho
-Outubro Mês do Idoso – vereador da melhor idade, dia no Parque do Chimarrão , Palestra sobre Família,
Apresentação Coral da Melhor Idade
-Mês do Natal - criação , confecção , instalação e manutenção da decoração de páscoa em diferentes espaços
públicos e locais no município
-Coral da Melhor Idade – ensaios e apresentações em diversos eventos e municípios
Projeto Adote essa Idéia – revitalização de áreas verdes e praças públicas do município com ajuda de
voluntários
Além dos projetos destacados a equipe do Gabiente da Primeira Dama realizou reuniões mensais com os 25
grupos de melhor idade do município, participou de diversos conselhos municipais, atendeu os cidadãos no
atendimento ao público, acompanhou os idosos em viagem para as àguas Termais em Piratuba

PROCON
Atividades de competência exclusiva da Coordenadoria do PROCON:
I - assessorar o Prefeito na formulação da política do sistema municipal de proteção e defesa do
consumidor;
II - propor, planejar, elaborar e coordenar a política do sistema municipal de defesa dos direitos
e interesses dos consumidores;
III - acompanhar a execução e o desempenho das atividades do PROCON, contando com o
Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – CONDECON para elaboração, revisão e
atualização das normas referidas no § 1º do art. 55 da Lei nº 8.078/90 e para gerir o Fundo Municipal de
Proteção e Defesa do Consumidor – FMDC;

IV - gestionar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, bem como junto ao PROCON
Estadual e outros órgãos de Defesa do Consumidor, visando estabelecer mecanismos de cooperação e/ou
atuação em conjunto;
V - providenciar para que as reclamações e/ou pedidos dirigidos ao PROCON Municipal tenham
pronta e eficaz resolução;
VI - firmar convênios ou acordos de cooperação;
VII - estimular, incentivar e orientar a criação e organização de associações e entidades de defesa
do consumidor no Município e apoiar as existentes;
VIII - encaminhar as reclamações não resolvidas administrativamente pelo PROCON Municipal
ao Judiciário, à assistência judiciária ou ao Ministério Público;
IX - apresentar ao Chefe do Poder Executivo relatório das atividades desenvolvidas pelo
PROCON Municipal, sempre que solicitado;
X - zelar para que seja sempre mantida compatibilização entre as atividades e funções do
PROCON com as exigências legais de proteção ao consumidor;
XI - prestar assistência jurídica ao PROCON Municipal, emitindo pareceres conclusivos, no
processo administrativo, como primeira instância de julgamento, observadas as regras fixadas pelo
Decreto nº 2.181/97, salvo delegação de competência;
XII - buscar intercâmbio jurídico com o PROCON estadual e o Ministério da Justiça;
XIII - estudar permanentemente o fluxo de atividades do PROCON, propondo as devidas
alterações em função de novas necessidades de atualização e aumento da eficiência dos serviços
prestados;
XIV - divulgar, por todos os meios possíveis, a relação dos menores preços praticados no
mercado em relação aos produtos básicos;
XV – expedir atos necessários à defesa do consumidor;
XVI – expedir ofícios.

Demais atividades executadas no PROCON Municipal:

I - assessorar o Prefeito Municipal na formulação da política do sistema municipal de proteção e
defesa do consumidor;
II - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política do sistema municipal de defesa dos
direitos e interesses dos consumidores;
III - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias e sugestões apresentadas por
consumidores, por entidades representativas e pessoas jurídicas de direito público ou privado;
IV - orientar permanentemente os fornecedores e consumidores sobre seus direitos, garantias e
deveres;

V - fiscalizar as denúncias efetuadas, encaminhando à assistência judiciária ou ao Ministério
Público as situações não resolvidas administrativamente, conforme prevê o Capítulo VII, do art. 55 da
Lei nº 8.078/90;
VI - incentivar e apoiar a criação e organização de órgãos e associações comunitárias de defesa
do consumidor e apoiar os já existentes;
VII - desenvolver palestras, campanhas, feiras, debates e outras atividades correlatas;
VIII - atuar junto ao sistema municipal (formal) de ensino, visando incluir a educação para o
consumo na formação de uma nova mentalidade nas relações de consumo;
IX - colocar à disposição dos consumidores, na medida do possível, mecanismos que possibilitem
informar os menores preços dos produtos básicos;
X - manter cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos
e serviços, divulgando-o publicamente pelo menos uma vez por ano (art. 44, da lei nº 8.078/90),
registrando as soluções;
XI - expedir notificações aos fornecedores para prestarem informações sobre possíveis
reclamações apresentadas pelos consumidores;
XII – instaurar, instruir e concluir processos administrativos para apurar infrações à Lei 8.078/90,
podendo mediar conflitos de consumo, designando audiências de conciliação, inclusive através de
convênios e parcerias público-privada;
XIII – fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do
Consumidor - Lei nº 8.078/90, regulamentado pelo Decreto nº 2.181/97 e Decreto Municipal nº
5.416/2013;
XIV – solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnica para a
consecução dos seus objetivos;
XV – encaminhar à Defensoria Pública do Estado os consumidores que necessitem de assistência
jurídica;
XVI – propor a celebração de convênios ou consórcios públicos com outros Municípios para a
defesa do consumidor;
XVII – fixar a pena de multa disposta no inciso I do art. 56 da Lei nº 8.078/90, na forma do art.
28 do Decreto nº 2.181/1997 e Decreto Municipal nº 5416/2013;
XVIII – funcionar, no que se refere ao processo administrativo, como primeira instância de
julgamento;
XIX – representar ao Ministério Público para fins de adoção de medidas processuais no âmbito
de suas atribuições;
XX – solicitar apoio de órgãos e entidades federais, estaduais e demais órgãos municipais, bem
como auxiliar na fiscalização das relações de consumo, no âmbito de sua competência;
XXI – providenciar através da Procuradoria Jurídica do Município de Venâncio Aires o
ajuizamento de qualquer ação admissível para propiciar a defesa dos interesses ou direitos difusos,

interesses ou direitos coletivos e interesses ou direitos individuais homogêneos, definidos nos artigos 81
e 82 do Código de Defesa do Consumidor.
XXII – solicitar à Polícia Judiciária a instauração de inquéritos policiais visando a apuração dos
delitos contra os consumidores, na forma da Lei.

Atividades de competência do Setor de Educação ao Consumidor:

I - criar e desenvolver programas de educação e informação com a finalidade de
beneficiar os consumidores de bens e serviços;
II - promover eventos (feiras, palestras, seminários, debates, dentre outros);
III - elaborar cartilhas, folhetos, cartazes e outros, objetivando informar aos consumidores sobre
seus direitos e deveres, bem como orienta-los sobre a importância
da pesquisa de preços e o que devem observar na compra de bens, na utilização de serviços, dentre
outros;
IV - desenvolver trabalhos junto ao Sistema Municipal (formal) de Ensino, oferecendo subsídios
técnicos e práticos para desenvolvimento e implementação do Projeto de “Educação Formal” nas escolas
do Município, observando o disposto no projeto original DPDC/PROCON Estadual;
V - organizar palestras de educação e orientação ao consumidor nas escolas, centro comunitários,
associações, etc;
VI - incentivar a criação e o desenvolvimento de associação de Proteção de Defesa ao
Consumidor;
VII - promover programas de orientação aos empresários quanto aos seus direitos e obrigações.

Atividades de atendimento do Procon:

I - recepcionar e orientar o consumidor;
II - registrar as denúncias em formulário próprio, ou seja, no SINDEC – Sistema Nacional de
Informações de Defesa do Consumidor;
III – quando possível, encaminhar as reclamações para o Setor de Conciliação ou para programas
ou convênios público-privado, como por exemplo Universidades e Cursos de Direito, com a finalidade
de providenciar audiências conciliatórias;
IV - encaminhar para o Setor de Fiscalização os casos que exigirem diligências ou ao órgão
Judiciário os casos que assim o exigirem;
V - remeter os assuntos pendentes de solução aos órgãos competentes, dentro de suas respectivas
áreas de atuação e jurisdição, para subsequentes providências e medidas pertinentes;
VI - comunicar solução da denúncia ao consumidor e determinar arquivamento do processo, com
vistas ao Coordenador Executivo;

VII - entregar material informativo ao consumidor;
VIII - expedir notificações aos fornecedores para prestarem informações sobre reclamações
apresentadas pelo consumidor ao PROCON (art. 55, § 4º, da Lei nº 8.078/90);
IX - elaborar e/ou distribuir material formativo e informativo sobre os direitos e deveres do
consumidor;
X - efetuar estatísticas mensais do atendimento, bem como o relatório circunstanciado, onde
constem denúncias, encaminhamentos e soluções ou pendências;
XI - manter cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos
e serviços;
XII – emitir certidões;
XIII – expedir ofícios relativos às reclamações;
XIV - outras atividades correlatas, inclusive administrativas, que lhe forem determinadas pela
Coordenadoria Executiva.

Atividades de Assessoria Jurídica realizadas no Procon:

I – de acordo com a possibilidade, promover audiências de conciliação entre consumidor e
fornecedor no âmbito do PROCON ou delegar o serviço através de convênios, acordos ou parcerias de
cunho público-privado realizados com Universidades ou cursos de Direito;
II - prestar assistência jurídica ao Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, velando pela
compatibilidade entre a legislação em vigor e as atividades desenvolvidas pelo PROCON Municipal;
III - elaborar minutas, contratos, convênios e demais documentos de interesse do Sistema
Municipal de Defesa do Consumidor;
IV - emitir pareceres/relatórios nos processos administrativos, observadas as regras fixadas no
Decreto nº 2.181/97;
V - analisar processo de Auto de Infração da fiscalização do PROCON;
VI - Instruir de forma técnica e legal todos os atos do PROCON;
VII - Analisar fatos e fundamentos, elementos documentais e jurisprudência do procedimento
administrativo;
VIII - expedir notificação ao fornecedor e consumidor ou delegar o encargo ao Serviço de
Atendimento ao Consumidor, ou ao Serviço de Fiscalização, ou ao Serviço de Apoio Administrativo;
IX - tomar a termo acordo entre consumidor e fornecedor em audiência conciliatória ou delegar
o encargo ao Serviço de Atendimento ao Consumidor ou ao Serviço de Apoio Administrativo;
X - instaurar procedimento administrativo em face de qualquer notícia de lesão ou ameaça de
lesão a direito do consumidor;
XI - promover junto à Polícia Judiciária, a instauração de inquérito policial para
apreciação de delito contra os consumidores nos termos da Lei;

XII - acompanhar as reclamações encaminhadas à Assistência Judiciária, ao Ministério Público
e aos Juizados Especiais;
XIII – zelar pelo devido processo legal, contraditório e ampla defesa no âmbito do processo
administrativo do PROCON;
XIV – pesquisar e utilizar a jurisprudência mais favorável ao consumidor concernente ao caso
concreto em tela no processo administrativo;
XV - desempenhar outras atividades relacionadas com a Assessoria Jurídica.

Conselho Tutelar
Durante o ano de 2018 no Conselho tutelar foram relaizados os seguintes atendimentos no período
de 01/01/201 à 31/12/2018
Tipo de Atendimento

Quantidade

11 - Abuso Sexual

07

12 - Adoção

01

106 - Advertência

05

13 – Agressão

22

14 – Alcool e Drogas

10

84 – Alienação Parental

02

15 – Ameaças

12

105 – Arquivamento de Processo

02

01 – Assuntos Diversos

835

73 – Assédio

03

63 – Audiência

33

109- Automutilação

03

108 – Busca e Apreensão

03

06- Casa de Passagem

02

43 –Chamado da Brigada Militar

05

54 – Chamado do Hospital

01

67 – Consulta rede SUS

01

04 –Convite de Comparecimento

34

41 - Denúncias

107

17- Desaparecimento

04

18 – Desvio de Conduta

01

76 – Devolução de Ficai para escola

15

78 – Disque 100

02

103 – Encaminhamento a Defensoria Pública

02

30 –Encaminhamento Assistência Social

04

61 – Encaminhamento a FASE

02

09 – Encaminhamento ao CADI

01

31 – Encaminhamento ao CAPS

18

32- Encaminhamento ao CAPS AD

02

110- Encaminhamento ao CAPS I

05

56- Encaminhamento ao CIES

04

02- Encaminhamento ao CREAS ou CRAS

56

39- Encaminhamento ao Fórum

09

92- Encaminhamento ao Ministério Público

131

96 - Encaminhamento ao Posto de Atendimento a 01
Mulher
107 - Encaminhamento ao UAI

02

33 - Encaminhamento Psicológico

03

66 - Encaminhamento a Defensoria Pública

21

37 - Encaminhamento a Delegacia

17

87 – Estupro a Vulnerável

01

45 – Evasão Escolar

03

36 – Exame DML

09

03 -FICAI

193

19 – Gravidez de Criança/Adolescente

06

85 – Guarda Compartilhada

02

08 – Guarda Provisória

02

20 - Infratores

04

65 – Intervenção Compulsória

04

21 – Maria da Penha

02

91 – Matrícula Escolar

01

22 – Maus Tratos

01

80 – Medida Protetiva

62

23 – Negligência

22

90 – Ofício ao Jurídiciário

02

10 – Pedido de Guarda

26

88 - Pedido de Visita ao Judiciário

08

89 – Pedido de Visita do MP

01

24 - Pensão

04

42 - Plantão

38

47 – Relacionamento Escolar

93

27 – Relacionamento Familiar

302

93 – Relatório ao Judiaciário

109

95 – Relatório ao MP

16

97 – Relatório para o CRAS/CREAS

13

40 – Relatórios e Ofícios

64

53 – Requisição de Certidão de Nascimento

04

74 – Requisição ao Judiciário

03

104 – Reunião com o CREAS/REDE

60

100 – Reversão de Guarda

03

05 – Solicitação de Documentos

07

48 – Solictaçãode Vaga

01

28 – Suspeita de Abuso

03

75 – Tentativa de Suicídio

01

101 – Termo de Audiência

17

102 – Termo de Negligência

05

29 – Termo de Responsabilidade

06

49 – Transferência

11

98 - Transporte

16

50 – Vagas em Creche

50

64 – Vagas em Escola

34

51 – Vagas na Paresp

07

62 – Visita Domiciliar

95

44 – Visita/Diligência

11

Ouvidoria
Segue abaixo quadro demonstrando os atendimentos realizados pelo setor, onde aparecem os
atendimentos feitos por setor, a quantidade de atendimentos realizados e o tempo médio de espera de
cada solicitação.
Tempo Médio por Setor
Setor

Quantidade

Tempo ( dias )

Administração

15

15,6

Agricultura

7

98,43

Cultura e Esportes

4

36,25

Desenvolvimento Social

2

141,5

Educação

8

59,25

Fazenda

64

2,81

Meio Ambiente

325

21,8

Planejamento

58

14,6

Saúde

31

29,55

Saúde – Vigilância Ambiental

16

6,94

Saúde – Vigilância Sanitária

75

29,09

Serviços Públicos - Iluminação

1453

43,32

Serviços Públicos – Obras

472

82,93

Serviços Públicos – Trânsito

138

22,64

Total por Setor

2.668

43,19

Fonte: Fiscale

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 2018

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO LIQUIDADO
Produto da ação

Meta

Executado

Avaliação

__

__

__

__

6.440,00

núm ero de
m elhorias no centro
administrativo

1

2

Atingida

121.682,74

núm ero de
atendimento ao
cidadão via
ouvidoria e SIC

450

126 SIC
1850
Ouvidoria

Atingida

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

Livre

2013 - Manutenção da secretaria de
administração

Livre

TOTAL PROGRAMA

100,00

9.294,00

7.276,55

7.276,55

3.632.950,00 3.885.811,73 3.725.500,32 3.724.554,32

Programa
meio, com
ações sem
meta para
avaliação

3.633.050,00 3.895.105,73 3.732.776,87 3.731.830,87

Programa 0101 - Gestão por excelencia
1011 - Melhoria na infraestrutura de
prédios públicos

2015 - Atendimento ao cidadão

Vincula
do

Livre

317.000,00

16.100,00

261.500,00

129.163,74

6.440,00

124.891,74

1010 - Informatização administrativa Investimentos

Livre

100,00

429.487,00

7.087,00

7.087,00

Numero de
equipamentos
adquiridos

1

73

Atingida

2014 - Informatização administrativa Manutenção

Livre

540.010,00

570.028,68

570.028,68

570.028,68

sistema de
informação mantido

1

1

Atingida

horas de
capacitação/servidor
evento geral

2

2

Atingida

horas de
capacitação/servidor
Secretaria
Administração

2

4,44

Atingida

benefícios
concedidos ao
servidor

5

6

Atingida

serviço mantido

1

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

22.100,00

9.770,30

9.770,00

9.770,00

2003 - Capacitação e motivação do
servidor - secretaria

2002 - Benefícios ao servidor

Livre

2148 - Manutenção do Serviço de
Segurança e medicina no Trabalho

Livre

TOTAL PROGRAMA

2.297.010,00 2.969.855,01 2.718.491,66 2.718.491,66

89.818,00

83.694,47

67.628,64

64.526,55

3.282.138,00 4.453.499,20 3.504.337,72 3.498.026,63

1

Atingida

Iniciativas Orçamentárias
EIXO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - AVALIAÇÃO DE INICIATIVAS

GESTÃO

Macro objetivo Revisar e aperfeiçoar os instrumentos de gestão municipal e elevando a qualidade dos serviços prestados ao cidadão.
Código 0101

PROGRAMA GESTÃO POR EXCELÊNCIA

Objetivo 01

Formular políticas de concessão de benefícios e programas preventivos de atenção à saúde e segurança dos servidores.

Código Ação

Descrição

Código
Iniciativa

Sim

Concessão de vale transporte nos termos da
legislação vigente.
Dar continuidade ao subsídio do plano de saúde
no valor de 50% do plano semiprivativo ao
servidor e dependentes.

X

X

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

4

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

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.

5

Ampliar o benefício da ginástica laboral aos
servidores.

1

3

2002

Beneficios ao Servidor

6

2148

Manutenção do serviço de
segurança e medicina do
trabalho

29

Manutenção da concessão do benefício de vale
alimentação.
Manutenção do serviço de segurança e
medicina do trabalho.

Não

Em
Parte

Iniciativa

X

X

X

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

Continua junto ao Prédio Central e Anexo
Administrativo da Secretaria da Saúde.
Ampliados os beneficiários através da Lei nº
5.974/2017, conforme previsão do art. 1º.
Concessão de vale-feira por meio da Lei nº
6.106/2018.
O Serviço de Segurança e Medicina do
Trabalho ocupa espaço junto ao Serviço
Médico Oficial e dispõe de Técnico de
Segurança do Trabalho e Assessoria em
Segurança do Trabalho.

Objetivo 02

Implementar ações necessárias ao aprimoramento técnico e funcional dos servidores públicos, promovendo de forma integrada a sua capacitação,
qualificação e reciclagem, com o objetivo de alcançar o melhor desempenho no exercício das ações Adminisrativas.

Código Ação

Descrição

2003

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

7
Capacitação e motivação do servidor
8

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

X

Cursos Processos Licitatórios e Planilha de
Custos - ministrado pelo IGAM no Município

X

Gincana de Integração

Objetivo 03

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

Código Ação

Descrição

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas

14
2015

Promoção do aperfeiçoamento da ouvidoria
municipal.

X

Criação da Ouvidoria Municipal por meio da
Lei nº 6.015, de 26 de outubro de 2017, e
implementação do Regimento Interno por
meio do Decreto nº 6.434, de 24 de outubro
de 2018

X

Criação da Ouvidoria Municipal por meio da
Lei nº 6.015, de 26 de outubro de 2017, e
implementação do Regimento Interno por
meio do Decreto nº 6.434, de 24 de outubro
de 2018

Atendimento ao Cidadão

15
Aperfeiçoamento do serviço de informação ao
cidadão.

20

21

2014

Informatização Administrativa manutenção

Promoção da
ampliação e
melhoria da
integração dos órgãos públicos por meio de
rede lógica.
Utilização de 100% das funcionalidades do
software
de
gestão
e
personalização/customização
dos
módulos
conforme as necessidades do serviço.

22

24

1010

Manter e aperfeiçoar o portal do município,
disponibilizando informações atualizadas.
Disponibilização de serviços públicos através do
portal.

Informatização Administrativa investimentos

Alteração física de local dos
Patrimônio e Almoxarifado

Setores de

X

Atualização do Sistema de Gestão Pessoal ADMRH; Migração Módulo Compras para o
GRP; Migração do Módulo de Protocolos
para o GRP.

X

* Foram adquiridos 73 computadores sendo:
8 - Secretaria de Des. Social e Habitação
51 - Secretaria de Saúde
1 - Secretaria de Obras - Eletrificação
2 - Secretaria de Obras - Trânsito
2 - Secretaria de Agricultura
4 - Secretaria do Meio Ambiente
5 - Gabinete do Prefeito - Corpo Bombeiros
* Foram adquiridas 13 Microsoft Office 2016
sendo:
3 - Secretaria de Administração
8 - Secretaria do Meio Ambiente
2 - Secretaria da Fazenda
* Instalação de 10 Câmeras de
Videomonitoramento dentro do prédio Sede
da Prefeitura
* Instalação de 10 Câmeras de
Videomonitoramento no Corpo de Bombeiros

X

Lançamento Portal Transparência do
Município, desenvolvido internamente pelo TI
e Controle Interno

Realização de investimentos na melhoria de
hardwares.
23

X

X

X

Manutenção dos Serviços já existentes
* Foram adquiridos 73 computadores sendo:
8 - Secretaria de Desenvolvimento Social e
Habitação
51 - Secretaria de Saúde
1 - Secretaria de Obras - Eletrificação
2 - Secretaria de Obras - Trânsito
2 - Secretaria de Agricultura
4 - Secretaria do Meio Ambiente
5 - Gabinete do Prefeito - Corpo de
Bombeiros
* Foram adquiridas 13 Microsoft Office 2016
sendo:
3 - Secretaria de Administração
8 - Secretaria do Meio Ambiente
2 - Secretaria da Fazenda

22

1011

Melhoria na infraestrutura de
prédios públicos

25

Realização de investimentos na melhoria de
hardwares.
Melhorias na infraestrutura de prédios
funcionam as Secretarias Municipais.

onde

X

* Instalação de 10 Câmeras de
Videomonitoramento dentro do prédio Sede
da Prefeitura
Restauração do Prédio da Secretaria de
Cultura e Esportes.
Alteração física de local dos Setores de
Patrimônio e Almoxarifado.

Iniciativas não orçamentárias
EIXO

GESTÃO

Macro objetivo Revisar e aperfeiçoar os instrumentos de gestão municipal e elevando a qualidade dos serviços prestados ao cidadão.
Código 0101

PROGRAMA GESTÃO POR EXCELÊNCIA

Objetivo 01

Formular políticas de concessão de benefícios e programas preventivos de atenção à saúde e segurança dos servidores
Em
Sim Não Parte
Descrição

Iniciativa

2- Dar continuidade à concessão da licença paternidade de 15 dias.

X

Nos termos da Lei 3.072/2002.

X

Manutenção e aperfeiçoamento dos atos
necessários ao cumprimento do Decreto nº
5.672, de 02 de abril de 2015.

30 - Regulamentação das ações relativas a saúde dos servidores
Objetivo 03

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

Iniciativa

Sim Não

Em
Parte

Revisão Geral Anual, adaptações do Valealimentação e instituição do Vale-feira, além
de aditamento do Contrato da UNIMED;
negociados em conjunto com o Sindicato

X
18 - Manter articulação com as entidades representativas dos servidores públicos
X

19 - Revisão dos Planos de Carreira e do Regime Jurídico dos Servidores Municipais
X

26 - Implementação da reestruturação do arquivo público do Poder Executivo

27- Promoção da Reforma Administrativa.
X

X
31 - Ampliação compras públicas municipais de microempresas, conforme legislação

Designada Comissão de Gestão de Pessoas
- Portaria nº 23.607/2017.
Falta de profissional arquivista.

X

28 - Implementação do Setor de Gestão de Pessoas

Descrição

Lei nº 6.250, de 21 de dezembro de 2018,
que "Redefine a Estrutura Administrativa do
Poder Executivo do Município de Venâncio
Aires'.
Designada Comissão de Gestão de Pessoas
- Portaria nº 23.607/2017.
Manutenção e aperfeiçoamento, em nível
municipal, da Lei Complementar Federal nº
123/2006, alterada pela Lei Complementar
Federal nº 147/2014, nos termoas da Lei nº
5.620, de 24 de dezembro de 2014.

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 2018

PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO
PREVISTO

ORÇAMENTO
ATUAL

TOTAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Avaliação 2° semestre
Produto da
ação

Meta

Executado

___

___

___

___

___

___

Avaliação

Programa 0007 - Gestão, Manutenção e Serviços do Estado - Fazenda
1012 - Equipação da secretaria Livre e
da fazenda
Vinculado
2016 - Manutenção da
secretaria da fazenda

Livre

TOTAL DO PROGRAMA

100,00

0,00

0,00

0,00

1.784.631,00

1.840.705,71

1.836.181,90 1.835.357,35

1.784.731,00

1.840.705,71

1.836.181,90

1.835.357,35

Programa 0101 - Gestão por excelência
2003 - Capacitação e motivação
do servidor
Livre

20.900,00

14.661,00

6.061,00

Horas de
capacitação/
6.061,00
servidor

TOTAL DO PROGRAMA

20.900,00

14.661,00

6.061,00

6.061,00

2

463,20
horas totais Atendido

Programa 0106 - Mais Eficiência,Mais Eficácia e Mais Efetividade
1013 - Campanhas para
aumento de arrecadação
Livre
2017 - Manutenção dos serviços
de arrecadação e fiscalização
Livre
TOTAL DO PROGRAMA

53.700,00

Número de
campanhas
38.850,00 realizadas
Unidade
1.801.342,83
mantida

49.491,39

38.850,00

2.313.630,00

2.025.748,45

1.807.742,83

2.367.330,00

2.075.239,84

1.846.592,83 1.840.192,83

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

2

2

Atendido

1

1

Atendido

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

Iniciativas Orçamentárias
EIXO
Macro
objetivo

ECONOMICO-FINANCEIRO
Aumentar a competividade e performance econômica do municipio

Código
0106

PROGRAMA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, EFETIVIDADE

Objetivo
01
Código
Ação

Otimizar a receita municipal, visando a ampliação e melhoria na prestação dos serviços à população.
Código
Em
Descrição
Iniciativa
Iniciativas
Sim
Não
parte Descrição

1013

2017

259

Realização de campanhas para emissão de
notas fiscais de serviços.

X

Campanhas publicitárias e
informações no Facebook.

381

Realização de campanhas para incentivo ao
pagamento do IPTU em cota única.

X

Oferecendo desconto para
pagamento em cota única.

258

Modernização do cadastro imobiliário.

X

Fazendo a digitalização das
informações que constam
nos fichários.

260

Dar continuidade as ações do Programa
Integração Tributária com Estado.

X

Realização do PIT.

261

Modernização da Fiscalização Tributária
Muncipal.

X

262

Intensificação das atividades de cobrança
de débitos administrativos.

X

Campanhas para incentivo à
arrecadação

Manutenção dos serviços de
arrecadação e fiscalização
tributária

Contratação de empresa
para aumento da receita do
ICMS - Essencial
Notificações aos
contribuintes inadimplentes
e posterior protesto.

Código
007

PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - FAZENDA

Objetivo
02

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

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

1012
2016
Código
101
Objetivo
01
Código
Ação
2003

Descrição

Código
Iniciativa

Equipação da Secretaria de
Fazenda
Manutenção da Secretaria de
Fazenda

Iniciativas

Sim

Equipação da Secretaria de Fazenda
Manutenção da Secretaria de Fazenda

Não

Em
parte Descrição

X
Manutenção da Frota para
realizar as vistorias.

X

GESTÃO POR EXCELÊNCIA
Promoção de capacitação aos servidores nas suas áreas de atuação
Código
Descrição
Iniciativa
Iniciativas
Capacitação e motivação do
Promoção de capacitação aos servidores
7
servidor
nas suas áreas de atuação.

Sim

Não

X

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

Em
parte Descrição
Foram oferecidas
capacitações aos servidores

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 2018

ORÇAMENTO
PREVISTO

ORÇAMENTO
ATUAL

TOTAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Acompanhamento 2º semestre
Produto da ação

Meta

Executado

Avaliação

Programa 0008 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Educação
1015 - Equipação da secretaria
de educação e conselhos

Vinculado

2018 - Manutenção da secretaria
de educação e conselhos

Livre e
Vinculado

TOTAL DO PROGRAMA

1.000,00

774,65

774,65

774,65

__

__

__

2.793.838,00

2.043.878,93

1.945.731,11

1.944.525,91

__

__

__

Programa
meio com
ações sem
meta para
avaliação

2.794.838,00

2.044.653,58

1.946.505,76

1.945.300,56

60h

60h

atendido

10h

10h

Programa 0101 - Gestão por Excelência

2003 - Capacitação e motivação
do servidor

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

2002 - Beneficios ao servidor Ensino fundamental
TOTAL DO PROGRAMA

92.610,00

81.977,04

81.977,04

horas de
capacitação dos
profissionais da
educação
horas de
capacitação demais
profissionais
81.977,04
educação

Vinculado

57.010,00

85.562,19

80.486,41

80.486,41

Vinculado

881.010,00

1.191.131,72

1.185.713,93

1.185.512,63

Vinculado

673.010,00

1.031.531,59

999.524,67

999.524,67

1.703.640,00

2.390.202,54

2.347.702,05

2.347.500,75

Livre e
Vinculado

benefícios
concedidos aos
servidores

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

4

atendido
vale
alimentação vale-feira, valetransporte,
unimed,
seguro
acidente do
trabalho
5

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
RECURSO

Programa 0102 - Educação de qualidade direito de todos
ORÇAMENTO
PREVISTO

ORÇAMENTO
ATUAL

TOTAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Vinculado

1.000,00

780.900,00

780.900,00

1018 Ampliação/Reforma/Infraestrutura
de Emeis

Vinculado

1.000,00

180.214,15

72.076,29

1019 - Equipação das escolas de
educação infantil - Emeis

Vinculado

1.000,00

242.313,25

227.159,67

225.262,67

2019 - Manutenção das Emeis Materiais e serviços - Creche

Livre e
Vinculado

440.510,00

747.090,86

721.114,24

721.114,24

2020 - Manutenção das Emeis Demais profissionais - Creche

Vinculado

4.631.195,00

7.578.982,62

7.339.253,18

7.339.253,18

2021 - Manutenção das Emeis Profissionais da Educação

Vinculado

PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES
1017 - Aquisição de imóveis Educação Infantil

2022 - Manutenção da
alimentação escolar materno
infantil
2023 - Apoio a entidades de
educação infantil conveniadas
2138 - Contratação de serviços
de educação infantil

Vinculado

2.710.038,50

810.347,00

3.075.086,72

956.862,16

2.991.770,59

836.689,02

Acompanhamento 2º semestre
Produto da ação

Meta

Executado

Avaliação

780.900,00

número de imóveis
adquiridos

1

1

terreno Emei
Closs

72.076,29

número de obras de
melhoria em EMEIs

1

1

número de EMEIs
equipadas

14

14

1.472

1.516

243

227

2.991.770,59

832.782,82

Vinculado

467.000,00

758.583,02

758.583,02

758.583,02

Vinculado

980.010,00

915.156,02

852.014,69

852.014,69

número de alunos
atendidos EMEIs
número de
profissionais
mantidos
número de
professores
mantidos
número de crianças
atendidas
número entidades
apoiadas
número de crianças
atendidas
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Emei Brands
complemento
dos recursos
do PAR
atendido

atendido
83

83
atendido

1.472

1.632
atendido

2

2

atendido

97

138

atendido
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1020 Ampliação/Reforma/infraestrutura
das Emefs

Vinculado

1021 - Construção de
ginásios/Pavilhões nas Emefs

Vinculado

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

Vinculado

1023 - Equipação das escolas de
ensino fundamental - Emefs
1024 - Equipação do centro
integrado de educação e saúde Cies

66.751,00

1.000,00

1.000,00

0,00

69.160,93

97.368,84

0,00

69.160,93

87.804,59

número de obras
realizadas

1

0,00

número de
ginásios/pavilhões
construídos

1

62.356,39

número de
melhorias
realizadas

1

29

29

1

1

Vinculado

2.041,00

874.355,67

870.694,06

870.694,06

número de escolas
equipadas

Vinculado

1.000,00

0,00

0,00

0,00

centro equipado

5
atendido

0
atendido

1
atendido
atendido

atendido

2024 - Manutenção das Emefs Materiais de serviço

Livre e
Vinculado

815.552,00

2025 - Manutenção das Emefs Demais profissionais

Vinculado

1.230.063,00

2026 - Manutenção das Emefs Profissionais da educação

Livre e
Vinculado

2027 - Transporte escolar ensino
Vinculado
fundamental
2028 - Manutenção da
alimentação escolar ensino
Vinculado
fundamental
2029 - Manutenção do centro
Livre e
integrado de educação e saúde Vinculado
Cies
2033 - Manutenção da educação
de jovens e adultos - Eja

98.368,84

Vinculado

15.385.591,00

925.506,32

1.369.858,05

14.201.262,26

885.079,22

1.317.532,29

14.200.797,11

3.810.323,00

3.598.070,88

3.391.601,79

647.000,00

729.961,33

665.161,77

601.581,00

332.064,00

448.746,80

304.336,40

389.099,36

303.279,08

número de alunos
885.079,22
atendidos nas
EMEFs
número de
1.317.532,29
profissionais
mantidos
número de
14.200.797,11
professores
mantidos
número de alunos
3.391.601,79
atendidos
número de alunos
660.909,68
ensino fundamental
atendidos

2.897

atendido
35

30
atendido

289

284
atendido

1.960

2.116

2.897

2.854

atendido

atendido

número de
atendimentos

1.780

303.279,08

número de alunos
de EJA

288

28.765,95

número de aluno
atendidos

389.099,36

3.274

5.072
atendido

321
atendido

2034 - Manutenção da
alimentação escolar - Eja

Vinculado

51.000,00

37.549,39

28.964,15
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2030 - Manutenção da educação
especial

Vinculado

2031 - Manutenção do transporte
escolar educação especial

Vinculado

2032 - Apoio a entidades de
educação especial conveniadas
2036 - Manutenção do transporte
escolar ensino médio
2037 - Manutenção da
alimentação escolar ensino
médio
2147 - Realização de curso de
formação empreendedora

560.423,00

776,12

411.980,20

0,00

411.795,95

0,00

411.795,95

Vinculado

670.202,00

761.908,72

760.851,53

760.851,53

Livre e
Vinculado

1.028.485,00

1.609.678,18

895.277,98

895.277,98

Vinculado

2.664,00

3.589,14

3.471,50

3.471,50

Vinculado

2146 - Transporte escolar Ensino
Infantil

Vinculado

2150 - Manutenção das EMEIS Materiais e serviços - Pré-escola

Vinculado

2151- Manutenção das EMEIS Demais Profissionais- Pré-escola

Vinculado

2152- Manutenção das EMEIS Profissionais da Educação - Préescola

Vinculado

2153 - Manutenção da
Alimentação Escolar Materno
Infantil -Pré-escola

Vinculado

TOTAL DO PROGRAMA

1.500,00

12.000,00

1.409.239,00
434.500,00
4.630.695,00

2.710.029,50

87.663,00

8.527,56

1.502.658,17
241.232,96
2.468.937,01

1.601.569,28

247.387,85

8.527,56

1.066.467,10
181.124,26
1.793.221,92

1.394.223,17

130.417,41

8.527,56

1.066.467,10
181.124,26
1.793.221,92

1.394.223,17

130.417,41

número de salas de
recuros para alunos
educação especial

11

número alunos
beneficiados

165

número de crianças
especiais atendidas
número de alunos
atendidos
número de alunos
ensino médio
atendidos
Número de alunos
atendidos
número de alunos
atendidos
Numero de alunos
atendidos nas
EMEISde
Numero
profisionais
mantidos
Numero de
professores
mantidos
Número de crianças
atendidas

10
atendido

135
atendido

249

160

atendido

544

486

atendido

40

50
atendido

20

11
atendido

312
1472
243

83

354
1516
64

atendido
atendido
atendido

24
atendido

1472

1309
atendido

44.534.467,00

46.750.610,86

43.443.677,68

43.417.055,40
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ACOMPANHAMENTO INICIATIVAS
EIXO
Macro
objetivo
Código
0101

SOCIAL
Fortalecer a escolarização da população de Venâncio Aires.
PROGRAMA GESTÃO POR EXCELÊNCIA

Objetivo 01

Formular políticas de concessão de benefícios e programas preentivos de atenção a saúde e segurança dos servidores.
Código
Código Ação
Descrição
Iniciativa
Sim
Não
Iniciativa

2002

2003

1

Dar concessão de vale transporte nos
termos da legislação vigente.

X

3

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

X

4

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

X

6

Manutenção da concessão do benefício
de vale alimentação.

X

7

Promoção de capacitação aos servidores
nas suas áreas de atuação.

10

Realização do Fórum Internacional e
Nacional de Educação.

x

11

Formação continuada dos profissionais
da Educação.

x

Beneficios ao servidor

Capacitação e motivação do
servidor

12

9

Incentivo a participação em Programas
de formação inicial: Plataforma Freire,
Pró-funcionário e outros.
Realização de capacitação dos gestores
escolares na busca de recursos federais,
na gestão de Recursos Humanos e
utilização dos sistemas de educação do
Governo Federal.

Em parte

x

x
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Descrição
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EIXO

SOCIAL

Macro
obje tivo

Fortale ce r a e s colarização da população de Ve nâncio Aire s .

Código
0102

PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DIREITO DE TODOS

Objetivo 01

Realizar ações voltadas a educação nos diferentes etapas e modalidades da educação bás ica promovendo o aces s o e a permanência qualificada, garantindo as aprendizagens
es s enciais de todo os alunos da Educação Infantil e Ens ino Fundamental, bem como incentivar a continuidade dos es tudos de forma a elevar o nível de es colarização da
população.

Código Ação

Des crição

Código
Iniciativa
32

de

Ensino

Não

Em parte

x

Continuidade e ampliação
do Projeto
Escola em Turno Integral nas EMEFs.

41

Viabilizar os
serviços
de vigilância e
segurança nas escolas Municipais no
diurno, priorizando o turno noturno

x

42

Manutenção, em parceria com Governo
Federal, do Programa Mais Educação
nas
escolas:
Cidade
Nova,
Coronel
Thomaz Pereira e demais escola que
aderirem.

x

44

Manutenção
da
realização
de
capacitação aos Conselhos Escolares.

x

48

Manutenção das EMEFS - Materiais
e s erviços

Sim
Escolas

40

46

2024

Iniciativa
Manutenção
das
Fundamental.

Apoio às Associações de Pais e Mestres
- APMs.
Garantia
da
eleição
direta
pela
comunidade escolar para diretores das
escolas.

x

x
x

53

Busca de recursos junto ao Governo
Federal para melhorias nas Escolas.

x

54

Parceria com Escola Técnica Federal em
projetos pedagógicos.

x

55

Continuidade
e
revitalização
das
bibliotecas escolares.
Manutenção e aprimoramento da Mostra
de
Trabalhos
Escolares:
Construindo
Conhecimentos.

57

60

x
x
x

Manutenção e ampliação dos projetos de
leitura na escola, família e comunidade.

68

Criação de um Programa de Correção do
Fluxo
escolar
que
visa
resolver
o
problema de distorção Idade/Série.

x

73

Realização de Projetos
Ambientais e
outros,
em
parceria com
as
demais
Secretarias e instituições.

x

75

76

77

80

Manutenção
e
realização
do
Fórum
Permanente
do
Plano
Municipal
de
Educação (PME)
Implantação e manutenção de Programa
de Apoio Psicopedagógico às crianças e
profissionais das escolas de Educação

Criação de um Programa de
Assessoramento Psicopedagógico às
famílias dos alunos das escolas de
Educação Infantil e Ensino
Fundamental.
Fortalecimento e capacitação de
equipes de primeiros socorros,
prevenção e combate a incêndios

x
x

x

x
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2025

2026

32

Manutenção das
Fundamental.

40

Continuidade e ampliação do Projeto
Escola em Turno Integral nas EMEFs.

42

Manutenção, em parceria com Governo
Federal, do Programa Mais Educação
nas escolas: Cidade Nova, Coronel
Thomaz Pereira e demais escola que
aderirem.

x

55

Continuidade e revitalização das
bibliotecas escolares.

x

57

Manutenção e aprimoramento da Mostra
de Trabalhos Escolares: Construindo
Conhecimentos.

60

Manutenção e ampliação dos projetos de
leitura na escola, família e comunidade.

32

Manutenção das Escolas de Ensino
Fundamental.

40

Continuidade e ampliação do Projeto
Escola em Turno Integral nas EMEFs.

42

Manutenção, em parceria com Governo
Federal, do Programa Mais Educação
nas escolas: Cidade Nova, Coronel

x

55

Continuidade e revitalização das
bibliotecas escolares.

x

57

Manutenção e aprimoramento da Mostra
de Trabalhos Escolares: Construindo
Conhecimentos.

60

Manutenção e ampliação dos projetos de
leitura na escola, família e comunidade.

68

Criação de um Programa de Correção do
Fluxo escolar que visa resolver o
problema de distorção Idade/Série.

Manutenção das EMEFS Demais profissionais

Manutenção das EMEFS Profissionais da Educação

Escolas

de

Ensino

x
x

x

x
x

x

x
x
x
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1020

1023

Ampliação/reforma/infraestrutura
das EMEFs

Equipação das escolas de
Ensino Fundamental - EMEFs

Realização de
ampliação/reforma/infraestrutura das
33
escolas de ensino fundamental conforme
necessidades.

x

Manutenção das Escolas de Ensino
32
Fundamental.

x

Continuidade e revitalização das
55
bibliotecas escolares.

x

Manutenção e revitalização dos espaços
67
tecnológicos das escolas.

x
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34

Manutenção das Escolas de Educação
Infantil.

41

Viabilizar os serviços de vigilância e
segurança nas escolas Municipais no
diurno, priorizando o turno noturno

x

Manutenção da realização de
capacitação aos Conselhos Escolares.
Garantia da eleição direta pela
comunidade escolar para diretores das
escolas.
Apoio às Associações de Pais e Mestres
- APMs.

x

53

Busca de recursos junto ao Governo
Federal para melhorias nas Escolas.

x

58

Manutenção e realização do Seminário
de Educação Infantil.

x

71

Criação de uma Central de Vagas para
Educação Infantil.

x

72

Parceria, em regime de colaboração,
com a rede estadual para atendimento às
crianças de 4 e 5 anos, através da
cessão de uso em espaços das Escolas

x

73

Realização de Projetos Ambientais e
outros, em parceria com as demais
Secretarias e instituições.

x

75

Manutenção e realização do Fórum
Permanente do Plano Municipal de
Educação (PME)

x

76

Implantação e manutenção de Programa
de Apoio Psicopedagógico às crianças e
profissionais das escolas de Educação
Infantil e Ensino Fundamental.

x

77

Criação de um Programa de
Assessoramento Psicopedagógico às
famílias dos alunos das escolas de
Educação Infantil e Ensino Fundamental.

x

80

Fortalecimento e capacitação de equipes
de primeiros socorros, prevenção e
combate a incêndios

44
48
46

2019

x

Manutenção das EMEIS Materiais e serviços - Creche

x

x

x
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2150

34

Manutenção das Escolas de Educação
Infantil.

41

Viabilizar os serviços de vigilância e
segurança nas escolas Municipais no
diurno, priorizando o turno noturno

x

44

Manutenção da realização de
capacitação aos Conselhos Escolares.

x

48

Garantia da eleição direta pela
comunidade escolar para diretores das
escolas.

x

46

Apoio às Associações de Pais e Mestres
- APMs.

x

53

Busca de recursos junto ao Governo
Federal para melhorias nas Escolas.

x

58

Manutenção e realização do Seminário
de Educação Infantil.

x

71

Criação de uma Central de Vagas para
Educação Infantil.

x

72

Parceria, em regime de colaboração,
com a rede estadual para atendimento às
crianças de 4 e 5 anos, através da
cessão de uso em espaços das Escolas
Estaduais.

x

73

Realização de Projetos Ambientais e
outros, em parceria com as demais
Secretarias e instituições.

x

75

Manutenção e realização do Fórum
Permanente do Plano Municipal de
Educação (PME)

x

76

Implantação e manutenção de Programa
de Apoio Psicopedagógico às crianças e
profissionais das escolas de Educação
Infantil e Ensino Fundamental.

x

77

Criação de um Programa de
Assessoramento Psicopedagógico às
famílias dos alunos das escolas de
Educação Infantil e Ensino Fundamental.

x

80

Fortalecimento e capacitação de equipes
de primeiros socorros, prevenção e
combate a incêndios

Manutenção das EMEIS Materiais e serviços - Pré-escola

x

x
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Os serviços de vigilância e segurança
são específicos para as escolas que
possuem atendimento a alunos no
noturno.
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2020

2051

2021

2052

34

Manutenção das Escolas de Educação
Infantil.

x

58

Manutenção e realização do Seminário
de Educação Infantil.

x

34

Manutenção das Escolas de Educação
Infantil.

x

42

Manutenção, em parceria com Governo
Federal, do Programa Mais Educação
nas escolas: Cidade Nova, Coronel
Thomaz Pereira e demais escola que
aderirem.

58

Manutenção e realização do Seminário
de Educação Infantil.

x

34

Manutenção das Escolas de Educação
Infantil.

x

58

Manutenção e realização do Seminário
de Educação Infantil.

x

34

Manutenção das Escolas de Educação
Infantil.

x

58

Manutenção e realização do Seminário
de Educação Infantil.

x

Manutenção das EMEIS Demais Profissionais - Creche

Manutenção das EMEIS Demais Profissionais- Pré-escola

Manutenção das EMEIS Profissionais da Educação creche

Manutenção das EMEIS Profissionais da Educação - Préescola

1018

Ampliação/reforma/infraestrutura
de EMEIS

2022

Manutenção da Alimentação
Escolar Materno Infantil

35

36

37

Realização de
ampliação/reforma/infraestrutura das
escolas de ensino infantil conforme
necessidades.
Manutenção da alimentação escolar de
qualidade para escolas de educação
infantil, ensino fundamental e filantrópicas
Ampliação da aquisição de alimentos da
agricultura familiar para alimentação
escolar.

x

x

x
x

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000
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Infantil
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2153

2034

2028

2037

Manutenção da Alimentação
Escolar Materno Infantil -Préescola

36

Manutenção da alimentação escolar de
qualidade para escolas de educação
infantil, ensino fundamental e filantrópicas
(Gaspar Silveira Martins, APAE, CASVA
e Casa da Amizade).

x

36

Manutenção da alimentação escolar de
qualidade para escolas de educação
infantil, ensino fundamental e filantrópicas
(Gaspar Silveira Martins, APAE, CASVA
e Casa da Amizade).

x

37

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

x

56

Continuidade e ampliação da EJA.

x

36

Manutenção da alimentação escolar de
qualidade para escolas de educação
infantil, ensino fundamental e filantrópicas
(Gaspar Silveira Martins, APAE, CASVA
e Casa da Amizade).

x

37

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

x

70

Manutenção e continuidade de
Programas Federais.

x

36

Manutenção da alimentação escolar de
qualidade para escolas de educação
infantil, ensino fundamental e filantrópicas
(Gaspar Silveira Martins, APAE, CASVA
e Casa da Amizade).

x

37

Ampliação da aquisição de alimentos da
agricultura familiar para alimentação

x

Manutenção da Alimentação
Escolar - EJA

Manutenção da Alimentação
Escolar Ensino Fundamental

Manutenção da Alimentação
Escolar Ensino Médio
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2023

Apoio a Entidades de Educação
Infantil conveniadas - Creche

38

2032

Apoio a Entidades de Educação
Especial conveniadas

39

2029

1024

1017

Manutenção do Centro
Integrado de Educação e
Saúde - CIES

Equipação do Centro Integrado
de Educação e Saúde - CIES

Aquisição de imóveis

Repasse de recursos a entidades de
ensino infantil conveniadas - CASVA,
Repasse de recursos e cedência de
profissionais à Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE.

x
x

43

Manter e revitalizar o Centro Integrado de
Educação e Saúde - CIES.

x

78

Manutenção de equipes das Secretarias
de Saúde e Educação para realização
das ações educativas e preventivas nas
escolas do município voltadas a saúde
integral das crianças.

x

43

Manter e revitalizar o Centro Integrado de
Educação e Saúde - CIES.

x

49

Ampliação gradativa da oferta de vagas
na Educação Infantil.

x

33

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

51

Garantia da matrícula de crianças de 4 e
5 anos na Educação Infantil.

x

x
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1016

1019

2033

Construção de Escolas de
Educação Infantil

Equipação das escolas de
Educação Infantil - EMEIS

49

Ampliação gradativa da oferta de vagas
na Educação Infantil.

x

51

Garantia da matrícula de crianças de 4 e
5 anos na Educação Infantil.

x

81

Conclusão da construção da Escola de
Educação Infantil Bairro Xangrilá.

x

52

Equipação e funcionamento da Escola de
Educação Infantil do Bairro Brands - Próinfância.

x

34

Manutenção das Escolas de Educação
Infantil.

x

56

Continuidade e ampliação da EJA.

x

41

Viabilizar os serviços de vigilância e
segurança nas escolas Municipais no
diurno, priorizando o turno noturno

59

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

69

Criação de um Programa Municipal de
Alfabetização de Jovens e Adultos.

Manutenção da Educação de
Jovens e Adultos - EJA

x

x

x
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2027

61

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

x

62

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

x

Concessão de transporte escolar para
educação especial, conforme legislação.

x

Transporte Escolar Ensino
Fundamental

2031

Manutenção do Transporte
Escolar Educação Especial

63

2030

Manutenção da Educação
Especial

47

2036

Manutenção do Transporte
Escolar Ensino Médio

64

1021

Construção de ginásios/pavilhões
nas EMEFS

32

Manutenção das Escolas de Ensino
Fundamental.

x

1022

Ampliação/reforma/infraestrutura
de ginásios/pavilhões das
EMEFS

32

Manutenção das Escolas de Ensino
Fundamental.

x

2138

Contratação de Serviços de
Educação Infantil

83

2146

Transporte Escolar Ensino
Infantil - Pré-escola

90

2147

Realização de cursos de
Formação Empreendedora

89

Manutenção das salas de recursos para
atendimento educacional especializado
em Escolas de Ensino Fundamental e
Apoio a continuidade dos estudos por
meio da concessão de transporte escolar
aos alunos do ensino médio das escolas
estaduais, conforme legislação.

Manutenção do atendimento a crianças
de 0 a 5 anos de idade na Educação
Infantil, por meio de serviços
Concessão de transporte escolar para
alunos da educação infantil de 4 a 5 anos
residentes na zona rural e matriculados
em escolas de ensino fundamental.
Implantação de Projeto de Educação
Empreendedora nas escolas municipais.

x

x

x

x

x
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Iniciativas não orçamentárias
EIXO
Macro
objetivo
Código
0102
Objetivo 01

SOCIAL
Fortalecer a escolarização da população de Venâncio Aires.
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DIREITO DE TODOS
Realizar ações voltadas a educação nos diferentes etapas e modalidades da educação básica promovendo o acesso e a permanência qualificada, garantindo as aprendizagens
essenciais de todo os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, bem como incentivar a continuidade dos estudos de forma a elevar o nível de escolarização da
população.

Iniciativa

Sim

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

Não

Em parte

x

65 - Apoio a continuidade dos estudos por meio de concessão de bolsas de estudo a alunos
universitários, conforme legislação.

x

87- Manutenção das Brigadas de Incêndio na EMEIS, conforme legislação.

x

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

Descrição

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

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 28%. Por ocasião do encerramento do exercício observou-se uma aplicação de R$ 30.928.654,11 correspondente a 25,14 % da receita de impostos próprios
e transferidos. Logo, houve um repasse proveniente de recursos próprios abaixo da receita definida no orçamento (28%) para gastos com manutenção e
desenvolvimento do ensino de R$ 3.522.203,29. Com relação ao percentual constitucional de 25% verifica-se uma aplicação a maior de R$ 168.960,00.

Importante se faz mencionar que a aplicação abaixo do percentual definido no orçamento deu-se, principalmente, em função das medidas de contenção de gastos
adotadas pela Secretaria como redução de convocações, aposentadorias de servidores que estavam com adicional de permanência, bem como não efetivação da
nomeação de servidores novos previstos na peça orçamentária de 2018 em mais de R$ 2 milhões.

Com relação a aplicação dos recursos do FUNDEB o Município destinou do total das receitas recebidas de R$ 26.394.797,01 o valor de R$ 19.738.644,74
no pagamento da folha dos profissionais de educação atingindo um percentual de 74,29 % , acima do mínimo definido legalmente de 60%.

Considera-se assim o pleno cumprimento da aplicação dos recursos mínimos definidos constitucional e legalmente para educação.

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

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 2018

PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO
PREVISTO

ORÇAMENTO
ATUAL

TOTAL
EMPENHADO

TOTAL LIQUIDADO

Avaliação
Produto da
ação

Meta

Unidade
equipada

1

Unidade
mantida

1

Executado

Avaliação

Programa 0009 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Planejamento
1025 - Equipação da secretaria
de planejamento urbano
2039 - Manutenção da secretaria
de planejamento urbano

Livre

100,00

Livre

427.124,00

TOTAL DO PROGRAMA

427.224,00

318,00

R$ 318,00

318,00

433.083,63

429.764,13

429.764,13

433.401,63

430.082,13

430.082,13

Programa meio com ações
sem meta para avaliação

Programa 101 - Programa Gestão por Excelência

2003 - Capacitação e motivação
do servidor

Livre

TOTAL DO PROGRAMA

R$ 2.000,00

R$ 76,00

R$ 76,00

horas
R$ 76,00 capacitação
/servidor

R$ 2.000,00

R$ 76,00

R$ 76,00

R$ 76,00

2h

268

118 horas Oportunizada pela
Prefeitura. 150 horas por
iniciativa do próprio servidor.

Programa 0103 - Minha Cidade Aqui

2040 - Manutenção dos serviços
de engenharia e urbanismo

TOTAL DO PROGRAMA

Livre

1.252.273,00

R$ 1.252.273,00

1.341.770,10

1.253.121,10

R$ 1.341.770,10 R$ 1.253.121,10

1.253.021,10

serviços
mantidos

R$ 1.253.021,10
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1

Serviço Técnico Profissionais Serviço Topográfico, conforme
Contrato de Serviço 058/2015.
1
ADITAMENTO do Contrato
058/2015 - V. Válido até
19/04/2019

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
PLANEJAMENTO - AVALIAÇÃO INICIATIVAS
EIXO
Macro
objetivo
Código
0009
Objetivo
01
Código
Ação
1025

2039

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Viabilizar infraestrutura e acessibilidades adequadas ao crescimento do município e bem estar a população.

PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - Planejamento

Descrição
Equipação da Secretaria de
Planejamento, Orçamento e
Gestão

Código
Iniciativa

Descrição Iniciativas

Em
Sim Não parte Descrição
x

Manutenção da Secretaria de
Planejamento, Orçamento e
Gestão

x

EIXO

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Macro
objetivo

Viabilizar infraestrutura e acessibilidades adequadas ao crescimento do município e bem estar a população.

Código
0101
Objetivo
02
Código
Ação

2003

Manutenção básica: material de
consumo, outros serviços de
terceiros PJ

PROGRAMA GESTÃO POR EXCELÊNCIA
Implementar ações necessárias ao aprimoramento técnico e funcional dos servidores públicos, promovendo de forma integrada a sua capacitação,
qualificação e reciclagem, com o objetivo de alcançar o melhor desempenho no exercício das ações adminsitrativas

Descrição

Capacitação e motivação do
servidor

Código
Iniciativa

7

Descrição Iniciativas

Promoção de capacitação aos servidores nas suas áreas de
atuação.
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Em
Sim Não parte Descrição

x

Treinamento de Prevenção e
Combate ao Incêndio;
Curso
sobre Licitação, Workshop,
Seminários e Outros cursos

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
EIXO
Macro
objetivo
Código
0103
Objetivo
02
Código
Ação

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Viabilizar infraestrutura e acessibilidades adequadas ao crescimento do município e bem estar a população.

PROGRAMA MINHA CIDADE AQUI
Planejar, regular e controlar as obras públicas, promovendo o crescimento sustentável do Município de forma ordenada, através da legislação e sua
fiscalização, combinando o progresso, a qualidade de vida e a inclusão social de forma planejada e eficaz.
Código
Em
Descrição
Descrição Iniciativas
Sim Não
Descrição
Iniciativa
parte
102

2040

Realização da regularização fundiária dos lotes urbanos com
situação irregular.

x

Provimento More Legal IV.

103

Elaboração de projetos e fiscalização de obras públicas.

x

Pavimentação da Parteira Tica Contrato nº 087/2018;
Recapeamento asfáltico áreas
centrais - Contrato Nº 089/2018;
Caminhodromo - Contrato nº
047/2018; Ginasio Poliesportivo de
Rincão de Souza - Contrato nº
078/2018; Reforma Posto de Saúde
Central e CADI - Contrato nº
061/2018

104

Aprovação, fiscalização e licenciamento de obras privadas.

x

Departamento de Engenharia e
Fiscalização de Obras

113

Manutenção do plano de calçamento de ruas.

x

Alteração do Programa de
Pavimentação Comunitaria, Lei nº
6.005, de 16 de outubro de 2017

114

Manutenção do Plano Municipal para as Calçadas.

x

Alteração da lei Caminhos da
Cidades, Lei nº 5.645, de 09 de abril
de 2015

Manutenção dos serviços de
engenharia e urbanismo
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Iniciativas não orçamentárias
EIXO

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Macro
objetivo

Viabilizar infraestrutura e acessibilidades adequadas ao crescimento do município e bem estar a população.

Código
0103

PROGRAMA MINHA CIDADE AQUI

Objetivo
03

Planejar, regular e controlar as obras públicas, promovendo o crescimento sustentável do Município de forma ordenada, através da legislação e sua
fiscalização, combinando o progresso, a qualidade de vida e a inclusão social de forma planejada e eficaz.
Sim Não

Iniciativa

105 -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

108 - Criação de equipe da sec. De Infraestrutura e e Serviços Públicos e Planejamento Orçamento e Gestão para
adaptação dos prédios e bens públicos visando a mobilidade com acessibilidade.

x

109 -Reavaliação do Plano de Saneamento Básico

x

Pedido de Exclusão - Conforme
Memorando nº48/2018 SMPOG excluído cfe. Lei 6.211 de
16/10/2018

Meio Ambiente verificando através
de parceria com Cisvale
Revisão: Plano Diretor, Código de
Obras e Leis do Passeio Público

x

117 - Articulação junto ao estado de Planos de Segurança nas rodovias estaduais que cruzam o perímetro urbano

x

115 - Proposição de projeto de resíduos sólidos, aproveitamento da água das chuvas, arborização em conjuntos
habitacionais

x

118 - Criação de equipe das secretarias de Planejamento, Orçamento e Gestãoe de Infraestrutura e Serviços Públicos para
elaboração de projetos de trânsito e qualificação do transporte.

x
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Descrição
Parceria Secretaria Desenvolvimento
Social - 1ª Dama

x

106 - Criação de equipe da sec. De Infraestrutura e e Serviços Públicos e Planejamento Orçamento e Gestão para
elaboração e implantação do projeto de estação de tratamento de esgoto comunitário em loteamentos carentes.

110 - Revisão da legislação municipal

Em
parte

IPTU +

Conselho do Trânsito - CONTRAN

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
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

c

Contrato

Valor licitado

1 AMP. REF. CORPO BOMBEIROS
FUNREBOM

118/2017

289.507,95

2 QUADRA POLIESPORTIVA BATTISTI

140/2018

82.224,60

3 QUADRA POLIESPORTIVA P. CHIMARRÃO

36/2017

91.688,87

4 BRDE - PAVIMENTAÇÃO DISTRITOS

123/2016

3.954.969,62

5 PISTA ATLÉTICA

119/2016

326.691,20

6 PAVIMENTAÇÃO SANTA TECLA

083/2016

4.206.973,43

7 PAV. MARIANTE 01

088/2016

369.464,52

8 PAV. MARIANTE 02

087/2016

257.671,44

c

c

c

c

c

c

c

Total Pago

FONTE
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO

Saldo a Pagar

289.507,95

346.927,81

57.419,86
8.665,15
73.559,45

0,00

82.224,60 SEM ORDEM DE INICIO

18.030,19
73.658,68

0,00

91.688,87

EM EXECUÇÃO

473.769,62
3.481.200,00

3.921.079,30

33.890,32

EM EXECUÇÃO

34.191,20
292.500,00
4.701,00
420.697,35
3.786.276,08
919.050,67
76.146,63
293.317,89
74.555,49
13.605,09
244.066,35
50.798,27

326.691,20

4.701,00

CONCLUIDA

4.379.921,46

746.102,64

EM EXECUÇÃO

444.020,01

0,00

EM EXECUÇÃO

308.469,71

0,00

EM EXECUÇÃO
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0,00

Situação
em 31/12/2018
CONCLUIDA

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

9 PROINFANCIA XANGRILÁ

069/2016

1.686.365,09

10 REFORMA EMEF SÃO JUDAS

137/2015

592.565,48

11 PAV. REINALDO SCHMAEDECKE

135/2015

509.907,87

12 REVIT. PRAÇA EVANGÉLICA

098/2015

158.954,53

13 REVIT. PRAÇA CATÔLICA

097/2015

304.818,28

14 GINASIO LINHA CACHOEIRA

074/2015

321.141,33

15 GIASIO LINHA MANGUEIRÃO

078/2015

367.480,10

16 PAV. SANTA EMÍLIA

103/2014

7.612.853,78

c

c

c

c

c

c

c

c

PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO

109.183,92
1.577.181,17
19.935,79
592.565,48
0,00
58.542,22
16.807,87
493.100,00
43.221,47
1.747,83
157.206,70
6.603,19
40.966,43
263.851,85

616.571,30

1.089.729,58

644.703,32

6.404,38

EM EXECUÇÃO

479.718,92

30.188,95

EM EXECUÇÃO

165.557,72

0,00

0,00

304.818,28

77.391,33
243.750,00
21.654,85
123.730,10
243.750,00
25.742,59
1.881.438,32
5.731.415,46
408.057,47

342.796,18

0,00

CONCLUIDA

393.222,69

0,00

CONCLUIDA

6.072.415,38

1.540.438,40
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PARALISADO

CONCLUIDA

EM EXECUÇÃO

EM EXECUÇÃO

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
17 REDE COLETORA DE ESGOTO

102/2014

3.016.406,28

c
18 PAVIMENTAÇÃO BRANDS

098/2014

5.509.753,46

19 PAVIMENTAÇÃO MORSCH

097/2014

6.708.423,77

20 PAVIMENTAÇÃO LEOPOLDINA

076/2012

13.778.185,75

21 PAVIMENTAÇÃO CORONEL BRITO

130/2012

7.159.274,51

22 RS 422

046/2010

8.000.983,72

23 REFORMA POSTO SAÚDE CENTRAL

061/2018

38.944,13

24 CAMINHODROMO

047/2018

248.133,70

c

c

c

c

c

PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO

3.016.406,28
683.529,30
367.566,67
5.142.186,79
71.584,48
411.115,25
6.297.308,52
58.830,86
1.858.247,69
11.919.938,06
516.433,41
719.117,51
6.440.157,00
362.647,28
1.599.550,93
6.401.432,79

3.651.861,59

48.073,99

EM EXECUÇÃO

4.761.028,88

748.724,58

EM EXECUÇÃO

5.491.040,04

1.217.383,73

EM EXECUÇÃO

13.223.995,03

554.190,72

EM EXECUÇÃO

6.678.685,01

480.589,50

EM EXECUÇÃO

7.114.150,74

886.832,98

PARALISADO

40.355,90

0,00

CONCLUIDA

82.117,00

166.316,15

6.482,27
32.461,86
1.411,77
4.383,70
243.750,00
299,45
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EM EXECUÇÃO

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
25 REF. PAV. GINASIO ESC. BENNO BREUNIG

26 ADEQUAÇÕES EMEI BRANDS

013/2018

65.324,61

084/2018

60.544,56

27 PAVIMENTAÇÃO RUA PARTEIRA TICA

087/2018

224.856,59

28 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

089/2018

3.998.589,60

c

c

RESUMO DE OBRAS 2018
SEM ORDEM DE INICIO
EM EXECUÇÃO
PARALISADO
CONCLUIDA
TOTAL DE OBRAS

NÚMERO
1
18
2
7
28,00

PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO
PRÓPRIO
REPASSE
ADITIVO

PERCENTUAL
3,57%
64,29%
7,14%
25,00%

65.324,61

62.356,39

6.804,64

3.836,42
60.544,56

72.076,29

0,00

116.618,53

108.238,06

EM EXECUÇÃO

2.593.913,71

1.486.302,61

EM EXECUÇÃO

11.531,73
2.488,33
222.368,26
14.589,60
3.984.000,00
81.626,72

EM EXECUÇÃO

CONCLUIDA

TOTAL
TOTAL
TOTAL PAGO
A PAGAR
CONTRATADO
ADITIVO
R$ 82.224,60
R$ 0,00
0,00
82.224,60
R$ 58.609.861,56 R$ 3.333.013,51
52.911.944,28
7.570.155,82
R$ 9.687.348,81
R$ 19.935,79
7.730.722,04
1.976.562,56
R$ 1.563.263,80 R$ 129.064,99
1.687.627,79
4.701,00

100,00% R$ 69.942.698,77 R$ 3.482.014,29 R$ 62.330.294,11 R$ 9.633.643,98

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

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 2018

ORÇAMENTO
PREVISTO

ORÇAMENTO
ATUAL

TOTAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Produto da
ação

Meta

Execu
tado

Avaliação

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

Livre

100,00

5.601,96

5.601,96

5.204,49 __

__

2041 - Manutenção da
secretaria de infraestrutura e
serviços públicos

Livre

1.356.748,00

1.172.281,53

1.162.969,10

1.160.282,73 __

__

1.356.848,00

1.177.883,49

1.168.571,06

1.165.487,22

TOTAL DO PROGRAMA

Programa meio com ações sem m
avaliação

Programa 0101 - Gestão Por Excelência
2003 - Capacitação e
motivação do servidor

1011 - Melhoria na
infraestrutura de prédios
públicos

Livre

Livre

TOTAL DO PROGRAMA

2.700,00

6.050,00

5.870,00

horas
capacitação
/ servidor

5.870,00

100,00

0,00

0,00

2.800,00

6.050,00

5.870,00

Numero de
melhorias
no prédio
da
0,00 Secretaria

2h

160
horas

1

1

Concretagem do piso da oficina de
Manutenção Mecânica e pintura da
escritório.

14

4 caminhões toco
4 caminhõ
2 britadores móveis
1 escavad
hidráulica 1 Rolo compactador
motoniveladoras

atendido

5.870,00

Programa 0103 - Minha cidade Aqui
1027 Renovação/Ampliação do
parque de máquinas

5.154.510,00
1028 - Obras de
pavimentação e drenagem
urbana
1028 - Obras de
pavimentação e drenagem
urbana - Corsan

Número de
máquinas
adquiridas

14

4.396.129,90

4.396.129,90
número de
obraspavim
5.498.325,03
entação/dre
nagem

13

Livre e
Vinculad
o

Livre e
Vinculad
o
Vinculad
o

5.154.510,00

15.760.362,00

49.396.872,95

5.586.269,81

168.339,00

1.869.005,25

959.646,10

959.646,10
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1029 - Indenização
para abertura de
novas vias
1031 Construção/Melhorias
de áreas públicas
urbanas

Livre
100,00

0,00

0,00

14.092,00

1.361,00

1078 - Infraestrutura
do Parque Municipal
do Chimarrão

118.029,75

Livre e
Vinculad
o

488.227,00

105.320,35

634.812,92

102.241,35

609.619,08

2042 - Manutençãodo
parque de máquinas
Livre

1.856.191,00

2.502.073,17

2.362.122,81

número de obras
realizadas

número de obras
realizadas

2

2

número de equipamentos
de sinalização de trânsito
adquiridos

número de
equipamentos de
sinalização de
trânsito adquiridos

2

2

Número de melhorias
realizadas

Número de
melhorias
realizadas

1

1

Parque mantido

Parque mantido

1

1

60

3

não ocorreu abertura de

117.718,20

Livre

66.800,00
2123 - Manutenção
do Parque do
Chimarrão

118.047,40

1

1.361,00

1035 - Equipação do
Livre e
serviço de sinal. e
Vinculad
fiscalização de trânsito
o
42.342,00

Número de vias
abertas

0,00

Funrecal
14.392,00

Número de vias abertas

102.241,35

609.199,08

Número de
Número de
máquinas/equipamentos máquinas/equipam
mantidos
entos mantidos
2.346.768,38
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2043 - Manutenção da
drenagem urbana
Livre
2043 - Manutenção da
drenagem urbana Corsan
2045 - Manutenção de
abrigos coletivos
2048 - Manutenção da
sinalização e fiscalização
de trânsito

Livre e
vinculado
Livre

1.026.257,00

1.076.948,00

1.066.617,65

1.066.547,65

90.000,00

123.116,46

83.913,16

76.201,10

2.110,00

100,00

100,00

71.570,58

365.581,40

970,00

134.712,69

15.805,68

5.780,00

895

30

0

Serviço de
sinalização mantido

106

871

Número de
equipamentos
adquiridos

7

0

Sem recuros orçame

Número de obras
realizadas

6

0

elaboração de projetos e
baixa tensão

Número de
equipamentos
adquiridos

3

1

aquisição de computad
licença para eletrifica

2064

m² de calçamento recup

970,00

459.487,58

16

Manutenção da limpeza
áreas

5.780,00

Número de áreas
públicas urbanas
mantidas
809.967,90

807.514,47

4.000

459.487,58

Livre
891.235,00

Executadas atividades rot
orietação e fiscalizaç

134.712,69

M² de reparos no
calçamento urbano
469.489,20

Sem recuros orçame

1.390.289,16

Livre
1.024.590,00

2046 - Manutenção e
conservação de áreas
públicas

1.390.359,16

Livre e
Vinculado
15.800,00

2044 - Manutenção das
vias urbanas

1.413.527,30

Livre

1033 - Obras de
ampliação/Melhoria da
Iluminação Pública
1034 - Equipação do
serviço de iluminação
pública

0,00

Manutenção diversos ba
cidade. Nº de tubos co

1.000

Número de abrigos
mantidos
0,00

Livre e
Vinculado
1.311.932,00

1032 - Equipação do
serviço de manutenção de
áreas públicas urbanas

0,00

Número de
manutenções
/construções na
rede de esgoto
pluvial

807.514,47
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2047 - Manutenção do
serviço de iluminação
pública

Livre e
Vinculado
4.494.362,00

4.332.666,48

3.808.291,17

TOTAL DO PROGRAMA

34.696.688,00

2.566.720,62
71.040.127,66

2.564.736,76
24.457.802,44

14.000

3044

Serviços de Manuten

Km de estradas
mantidas

800

1314

Feitos serviços de patrola
manutenção em estrada
distritos do interio

3.766.167,05

2078 - Manutenção das
estradas/ via no meio
Rural
2.288.939,00

número de pontos
de iluminação
mantidos

2.563.896,76
24.302.955,50
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AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS
PREVISTAS E ALCANÇADAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
INICIATIVAS
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INFRAESTRUTURA E ESERVIÇOS PÚBLICOS - AVALIAÇÃO INICIATIVAS

Iniciativas Orçamentárias
EIXO
Macro
objetivo
Código
0101

Objetivo 1
Código
Ação

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Viabilizar infraestrutura e acessibilidade adequadas ao crescimento do município e bem estar da população.

PROGRAMA GESTÃO POR EXCELÊNCIA
Implementar ações necessárias ao aprimoramento técnico e funcional dos servidores públicos, promovendo de forma integrada a sua capacitação,
qualificação e reciclagem, com o objetivo de alcançar o melhor desempenho no exercício das ações Administrativas.
Descrição

Código
Iniciativa

2003

Capacitação e motivação do
servidor

7

Promoção de capacitação aos
servidores nas suas áreas de
atuação.

1011

Melhoria na infraestrutura de prédios
públicos

25

Melhorias na infraestrutura de
prédios onde funcionam as
Secretarias Municipais.

Descrição Iniciativas

Sim

Não

Em
parte

Descrição

x

Curso de planilhas de Custo e Processos Licitatórios
ministrado pelo IGAM

x

Colocação de piso de concreto impermeabilizado em
parte da oficina de manutenção mecânica, construção
e pintura de nova peça em alvenaria para escritório da
oficina.

EIXO

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Macro
objetivo

Viabilizar infraestrutura e acessibilidade adequadas ao crescimento do município e bem estar da população.

Código
0010

PROGRAMA DE GESTÃO,MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO

Objetivo 1

Implementar ações necessárias ao aprimoramento técnico e funcional dos servidores públicos, promovendo de forma integrada a sua capacitação,
qualificação e reciclagem, com o objetivo de alcançar o melhor desempenho no exercício das ações Administrativas.

Código
Ação

Descrição

Código
Iniciativa

Descrição Iniciativas

1026

Equipação da Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Públicos

152

Aquisição de novos equipametos

2041

Manutenção da Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Públicos

152

Treinamento de servidores

Sim

Não

Em
parte

Descrição

x

x

Nenhum equipamento adquirido
DEZ servidores da secretaria paraticiparam de
treinamento sobre planilhas de custo e processo
licitatório ministrado pelo IGAM
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EIXO
Macro
objetivo
Código
0103

Objetivo 1
Código
Ação

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Viabilizar infraestrutura e acessibilidade adequadas ao crescimento do município e bem estar da população.

PROGRAMA MINHA CIDADE AQUI

Realizar ações voltadas 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.
Descrição

Código
Iniciativa

Descrição Iniciativas

2042

Manutenção do parque de máquinas

146

Manutenção, renovação e
ampliação do parque de
máquinas.

1027

Renovação/ampliação do parque de
máquinas

146

Manutenção, renovação e
ampliação do parque de
máquinas.

122

2044

Manutenção da vias urbanas

123

151

Realização da manutenção das
vias urbanas pavimentadas
conforme necessidade.

Realização da manutenção das
vias urbanas não pavimentadas.

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

Sim

x

Não

Em
parte

Descrição

X

Feita a reforma parcial da parte mecância dos
caminhões frota 152 (R$ 7.816,00). Frota 160 (R$
5.940,00 e Frota 233 (R$ 21889,90). Além de
manutenção geral da frota com pequenos reparos dentro
das disponibilidades orçamentárias existentes.
No
ano foram consumidos pelas m áquinas, equipamentos
e caminhões do Município 330.691 litros de óleo diesel.
Média m ensal de 27.557 litros. Do total do óleo diesel
consumido, 21,61% coube à Secretaria da Agricultura e
78,39% à SISP.
4 cam inhões toco
2 britadores móveis
1 Rolo compactador

4 caminhões truck
1 escavadeira hidráulica
2 m otoniveladoras

x

Reposição de 2.064 m2 de pavimentação podiédrica
que apresentavam problemas. 100 sacos de massa
asfáltica consumida em pequenos reparos em vias
asfaltadas. 300 toneladas de pó de brita usados
durante o ano na manutenção calçamento, praças e
Parque do Chimarrão.

x

113 km de patrolamento de ruas e espalhar material.
Material usado na manutenção das vias urbanas não
pavimetadas: 120 m³ de brita 1; 3.999 m³ de saibro
da jazida da Harm da Costa; 6.500 m³ de brita do
Cerro do Baú. Limpeza de valetas.

x

Serviço que é feio pelo Engº de Minas Fernando A C
Cardoso. Minas do município e arrendadas hoje
legalizadas: La. Antão, Harmonia da Costa, Pedreira
do Cerro do Baú, Hickmann Grão Pará, Arroio do
Sampario, Linha São João Estância Nova e Rio
Taquari (Itaipava das Flores).
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2043

Manutenção da drenagem urbana

121

Realização de drenagem nas vias
urbanas conforme a necessidade.

1029

Indenização para abertura de novas
vias

124

Abertura de novas vias urbanas
quando necessário.

140

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

141

Realização do acesso asfáltico
às sedes dos Distritos - PAC dos
Frigoríficos.

147

Obras de pavimentação e
calçadas em ruas dos Bairro

143

Pavimentação de ruas e vias

1028

Obras de pavimentação e drenagem
urbana

Na manutenção da drenagem urbana as equipes
fizeram a colocação de tubos de concreto de diversos
bitolas (895 tubos). Manutenção de fugas, caixas
cegas, feitio de novas bocas de lobo e caixas cegas
num total de 291 serviços.NOVE caixas cegas foram
instaladas no ano. Usados 1.280 m³ de saibro da
jazida da Harm da Costa; 750m³ de brita fina do
Cerro do Baú; Ferro chato, cimento (220 sc), pó de
brita (76 tn), pedra de alicerce (1.350 pç) e tijolo
maciço (9.000). Areia do rio média (25 m³). Massa
asfáltica fria ( 50 sc) 25 kg. 77 peças meio fio para
calçada.

x

x

Relatório de obras executadas anexado a Secretaria de
Planejam ento

149

Obras de pavimentação e
calçadas em ruas do Bairro
Santa Tecla.

150

Obras pav. e calçadas em ruas
do Brígida,Gressler,Leopoldina,C.
Alta,C.
Nova,Xangrilá,B.Vista,Macedo,Lot

148

Obras de pavimentação e
calçadas em ruas dos bairros
Morsch, União, São Francisco
Xavier e Dietrisch - 2º etapa PAC
2.
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125

2048

Foram feitos estudos pontuais , afim de melhorar o
fluxo em alguns cruzamentos com instalação de
rotatórias e Semáforo no Trevo da Vontários da Pátria
no Coronel Brito.

126

Realizar a sinalização horizontal,
vertical e eletrônica do trânsito
municipal.

x

127

Manutenção do estacionamento
rotativo pago.

x

O Municipio mantém contrato com a empresa
Terceirizada até o ano de 2024.

128

Realização de campanhas de
conscientização de trânsito.

x

Mantidas as campanhas: Volta às aulas, Maio
Amarelo, Semana Nacional do Trânsito com palestras
e atividades em EMEIs, Escolas do Estado e
Empresas.

x

É realizado rotineiram ente tanto adm inis trativam ente
com o pela equipe de fis calização. Atuação da JARI =
recebim ento de 545 recursos de infrações ; 425
hom ologações de recurs os através do s is tem a. 332
recurs os enviados por s olicitação do CETRAN.
Atendidas 72 diligências do CETRAN. 734 recursos
foram paginados e encadernados , entre outros
inúm eros procedim entos conform e relatórios dis poníveis
na JARI. Fiscalização: 871 autos de infração lavrados ; 63
Boletins de Ocorrência da Trâns ito atendidos ; Setor
Administrativo: 32 defes as de Autuação de Trâns ito
recebidas ; 30 Defes as de autuação julgadas ; 139
encam inham entos divers os . Educação p o Trânsito: Na
s em ana Nacional do Trâns ito o Departam ento
des envolveu um a program ação es pecial des tinada ao
público da faixa etária dos 3 aos 6 anos de idade.
Através de oficina com pinturas de tem as relaconados ao
trâns ito,; apres entação de vídeos e exercício com prática
de atitudes no trâns ito em m ini cidade. Es ta iniciativa
des envolvida em 11 EMEIS da cidade atingiu 662
crianças . Projeto direção defensiva e com portam ento e
atitudaes no trâns ito foi des envolvido em s em anas de
Sipal em em pres as e pales tras em Es colas Es taduais
na cidade e Interior atingindo um público total de 738
pessoas.

x

O trabalho com Associações (ASTAX) e Escolas são
feitos de forma continuada ao longo de todo o ano.

x

A SISP fez a instalação de um abrigo novo na rua
General Osório, entre a R Mjr H Pereira e C W agner.

Manutenção da Sinalização e
Fiscalização de Transito

130

1035

x

Instalada rotatória na esq das Rs J Becker x J de
Castilhos com material e serviços de equipes da SISP
e do Dpto. Ótima aceitação e ótimos resultados.
INSTALADO SEMÁFORO no Trevo da R Vol da Pátria
com RSC 453, no Bairro Cel. Brito. Investimento de
R$ 96.500,00. Manutenção permanente de todos os
semáforos instalados na cidade através de contrato
com a empresa Sinacom Ind e Com de Sinalização.
Manutenção e instalação de sinalização vertical e
horizontal: 184 placas aéreas; 139 reposições de
postes de placas sinalizaçao; pintura de 108 faixas de
pedestre; sinalização e pintura de 65 quebra-molas;
pintura de 4.110 m corridos de meio fio e colocação
de 80 tajões de sinalização viária.

129

2045

Realização periódica de estudo
técnico do trânsito municipal.

Manutenção de abrigos coletivos

132

Realização do trabalho de
orientação e fiscalização no
trânsito.

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

126

Realizar a sinalização horizontal,
vertical e eletrônica do trânsito
municipal.

x

Idem código iniciativa 126 do código ação 2048.

133

Equipação do serviço de
fiscalização e trânsito.

x

Adquiridos ar condicionado, computadores e aparelho
de rádio novos, além de semáfaro para RST 453

Equipação do serviço de sinal. e
fiscalização de trânsito
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2046

134

Realização da limpeza das áreas
públicas urbanas.

x

136

Realização de manutenção e
melhorias nos cemitérios
municipais.

x

137

Manutenção de áreas de lazer.

x

Manutenção e conservação de
áreas públicas urbanas

131
1031

Construção/melhorias de áreas
públicas urbanas

136
144

1032

Feita rotineiramente pela equipe da Limpeza Urbana.
Recolhimento médio mensal de 40 cargas de galhos
e entulhos de limpeza de ruas avenidas e acessos.
Feita rotineiramente pela equipe da Limpeza Urbana.
Especialmente na época de Finados com pinturas,
recolhimento de entrulhos e disponibilização de areia
para evitar acúmulo de água em vasos par evitar a
proliferação de mosquitos.
Feita rotineiramente pela equipe da Limpeza Urbana.
Por ocasião das comemorações de fim de ano, Natal
e Páscoa, durante 10 semanas, seguramente uma
equipe de 10 pessoas em média por dia, entre
operários, pedreiros, eletricistas, motoristas e
operdores de máquina do quadro de servidores da
SISP são requisitados para serviços preparação,
organização e ornamentação das duas praças
centrais da cidade; bem como após os eventos a
retirada da ornamentação e edificações colocadas.

Equipação do serviço de
manutenção de áreas públicas
urbanas

135

Construção de novos abrigos para
usuário do transporte público e
escolar.
Realização de manutenção e
melhorias nos cemitérios
Infraestrutura dos passeios
públicos municipais.

Equipação do serviço de
limpeza e conservação urbana.

A SISP fez a instalação de um abrigo novo na rua
General Osório, entre a R Mjr H Pereira e C Wagner.

x
x

Não houve melhorias

x

Algumas manutenções pontuais possíveis tendo em
vista a escassês de recursos para tal.

x

Não houve aquisição de equipamentos por falta de
orçamento.
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2047

153

Realização do cadastramento de
todos os pontos de iluminação
pública.

x

Em andamento, porém ainda não concluído devido a
sua complexidade.

142

Manutenção do Disque
Iluminação Pública.

x

O Setor possui um número próprio (51) 3983 1003.

x

É feita por três equipes; duas atendem o interior e
uma atende a cidade e bairros. 1.397 serviços de
manutenção na cidade; 1.647 no interior. TOTAL de
3.044 manutençoes no ano. Mais uma equipe faz a
manutenção das instalações elétricas nos prédios
públicos do município..

Manutenção do serviços de
iluminação pública
154

Manutenção e melhoria da
iluminação pública

1033

Obras de ampliação/Melhoria da
Iluminação Pública

155

Realização de obras de
ampliação da iluminação pública.

x

No exercício não houve obras de ampliação, foram
custeados projetos de expansão da rede de baixa
tensão

1034

Equipação do serviço de iluminação
pública

154

Manutenção e melhoria da
iluminação pública.

x

O Setor possui um número próprio (51) 3983 1003.

384

Manutenção e melhorias na
estrutura do Parque do
Chimarrão.

1078

Infraestrutura do Parque Municipal
do Chimarrão

Adequação/instalação do PPCI (Plano de Prevenção e
Combate a Incêndio; inclusive com ALARME DE
INCENDIO, em todo conjunto de bares, Ginásio de
Exposições e prédio Galpão Morada Velha que assim
já estão aptos para a FENACHIM.
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2123

Manutenção do Parque do
Chimarrão

384

139

2078

Manutenção e melhorias na
estrutura do Parque do
Chimarrão.

Manutenção das capatazias.

x

x

É feit a semp re que a necessidade p ara a boa acomodação dos
equip ament os e servidores o exige. No final do ano a est rutura de
funcionament o das cap ataz ias do interior era a seguint e: 9º distr
de Est Nova at ende também ao 2º distr de Vila M ariante. 3º di str
de Vl. Deodoro at ivo, at endendo t ambém p arte da região do 8º
distr de Vila Terez inha. 4º distr de Santa Emília at ivo e at ende
t ambém a outra p art e da região do 8º dist r de Vl terezinha. 5º
distr de Cent ro La. Brasil At iva. 6º distr de Vila Palnque ativa.
7º distr Vila Arlindo ativa, sendo que esta Cap at azia abrange
também a equip e de servidores que atuam nas jazida e no britador
do Cêrro do Baú.

x

Serviços executados :
470 tubos de concreto de divers as
bitolas colocados em es tradas . 1.314 KM de es tradas
patroladas . 570 KM de valetas des obs truídas e limpas .
1.830 cargas de material dos mais divers o foram
trans portados para es tradas . Além des te material tem o
produzido nas jazidas e que foi des tinado às es tradas do
interior. 9.684 m³ da jazida da linha Antão. 21.065 m³ de
brita produzida no britador do Cerro do Baú foram
des tinados às Capatazias do Interior. Da jazida na La São
João/Es t Nova foram retirados 6.870 m³ de material bruto
(rachão) e produzidos mais 3.327 m³ de brita des tinados
às es tradas dos 2º, 6º e nº dis tritos . Da jazida do Arroio
Sampaio em Vila Terezinha, foram retirdos 700m³ de
cas calho us ado na manutenção de es tradas na região do 3º
e 8º dis tritos . Através de empres a terceirzada no mês de
Janeiro foi concluída a recuperação da es trada geral des de
a RST 287 até Linha Picada Nova com us o de 720 m³ de
brita deo Baú; 732 n³ de rachão; entre trans porte de
material e s erviços de divers as máquinas foi trabalhado um
Na recuperação de es trada geral de
total de 528 horas .
Linha S apé nos mes es de Janeiro e Fevereiro foram us ados
576 m³ de brita do Baú; 1032 m³ de rachão do Cerro do
Baú e 1.164m³ de s aibro da jazida da Linha Antão.
obs ervamos que os s erviços des tas duas obras foram
cus teadas pela Defes a Civil.

Manutenção das es tradas /vias no meio
rural

138

Realização de manutenção das
vias rurais do Município.

1-Reform a do portão junto ao Polies portivo. 2- Rede de
água foi ins talada para alim entar parque de rodeios . 3Aterro e nivelam ente da área verded o Parque. 4Nivelam ento da área interna do CTG Erva Mate. 5- Troca
de vidros das aberturs do prédio do palco Lenz. 6Ins taladas portas de em ergência no ginário de
expos ições e pavilhão aneco. 7- Ins talação de novas
churras queiras com m es as , pias e água na área verde
de cam ping do Parque. 8- Ins talação de nova rede
d'água em todas as dependências do Ginás io de
Expos ições , ligada à Cors an. 9- Cons erto da bom ba
d'água do poço e s ubs tituição de toda a tubulação do
poço e condutos até as caixas d'água. 10- Reform a
com pleta da cozinha do galpão M. Velha, azujelada e
colocação de forro PVC e ins talação de luz de LED. 11Ins talação de lam padas LED no térreo do prédio do
auditório. 12- Ins talação de churras queira com pia e
balcão tijolo a vis ta no chim arródrom o. 13- Cons erto de
dano caus ado por vendaval no telhado do ginás io de
expos ições . 14- Troca de todos os extintores de incêndio
do ginás io de expos ições .
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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 QUE QUEREMOS
Realizar ações voltadas 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

Em
Não parte Descrição

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

x

105 - 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.

x

108 - Criação de equipes das SISP para adequação dos prédios e bens públicos visando a
mobilidade com acessibilidade

x

106 - Criação de equipes para elaboração e implantação do projeto de estação de tratamento de
esgoto comunitário nos loteamentos carentes
118 - Criação de equipes para elaboração de projetos de trânsito e qualificação do transporte
coletivo
145 - Realizar estudo para implantação de subprefeituras nos distritos do interior

Excluída a Iniciativa na LDO e LOA 2018, Lei nº 6.211
de 16 de Outubro de 2018

x
x
x
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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 2018
PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

RECURS ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
O
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Avaliação 2018
Executad
Avaliação
o

Produto da ação

Meta

Unidade equipada

1

1

Unidade mantida

1

1

Programa 0012 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Saúde 2018
1036 - Equipação da secretaria
de saúde

Vinculado

1.000,00

0,00

0,00

0,00

2049 - Manutenção da secretaria
de saúde
Vinculado

765.550,00

869.209,71

868.712,01

868.712,01

TOTAL DO PROGRAMA

766.550,00

869.209,71

868.712,01

868.712,01

Ação Orçamentária do Programa de Gestão, em que
não há previsão de produto e meta.

Programa 0101 - Gestão por excelência
Vinculado

76.010,00

66.920,80

66.910,80

66.910,80

sistema de
informação
mantido

2003 - Capacitação e motivação
Vinculado
do servidor

3.000,00

14.681,62

10.348,66

10.348,66

horas
capacitação/servid
or

6h

2,5

10.000,00

15.806,80

15.442,55

15.442,55

benefícios
concedidos ao
servidor

1

1

2014 - Informatização
administrativa - Manutenção

2002 - Beneficios ao servidor

TOTAL DO PROGRAMA

Vinculado

89.010,00

97.409,22

92.702,01

1

1

92.702,01
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A Secretaria de Saúde mantém sistema
informatizado integrado com as Unidades de Saúde
e a Unidade de Pronto Atendimento através do
sistema MGS da Consulfarma.
Foram disponibilizadas diversas capacitações aos
profissionais da área da saúde de acordo com as
necessidades de cada setor, totalizando 701 horas,
e considerando 278 servidores ativos.
A Secretaria disponibiliza o beneficio de vale
transporte a todos servidores da Saúde que
solicitem. Além do vale transporte custeado com
recursos da Saúde, os servidores ainda são
beneficiados com o plano de saúde, valealimentação, vale-feira e seguro acidente de
trabalho custeado através da Secretaria de
Administração.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

RECURS
O

ORÇAMENTO
PREVISTO

ORÇAMENTO
ATUAL

TOTAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Produto da ação

Meta

Avaliação 2018
Executad
Avaliação
o

Programa 0104 - Saúde ao Acesso de Todos

1093 - Equipação do serviço de
Vinculado
atendimento ao paciente

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

1037 - Construção de unidades
Vinculado
básicas de saúde

1038 Ampliação/Reforma/Infraestrutura Vinculado
de UBS

1.000,00

505.505,00

0,00

1.000,00

0,00

380.851,64

0,00

84.148,31

0,00

380.732,37

0,00

40.985,90

0,00

Unidade equipada

380.732,37

Número de
pessoas
atendidas

0,00

Número de
Unidades Básicas
de Saúde
Construídas

40.985,90

Número de UBS
reformadas

1

30.150

1

3
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1

O Setor de Atendimento ao Paciente manteve sua
estrutura equipada adequadamente às
necessidades da equipe e dos serviços, não sendo
necessárias novas aquisições de equipamentos
para o respectivo setor em 2018.

Com a mudança no sistema de agendamento de
exames de imagem, de alguns tipos de
procedimentos e consultas, estes passaram a ter a
fila virtual, contribuindo para a diminuição dos
36.613
atendimentos neste setor. Porém, com o recadastro
das cirurgias eletivas e a retomada destes
procedimentos, bem como o mutirão para a
realização de exames, aumentou a procura por

0

Não houve construção de novas Unidades de Saúde
devido a falta de financiamento apropriado pelo
Ministério da Saúde.

1

Concluída a obra de reforma da Unidade de Saúde
CADI, agora anexa a Unidade de Saúde - Centro
Materno Infantil. As demais reformas projetadas ou
necessárias não possuíam previsão orçamentária
para realização das obras.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
1039 - Equipação das unidades
Vinculado
básicas de saúde

1040 - Implantação de
academias de saúde

Vinculado

1094 - Equipação das academias
Vinculado
de saúde

1095 - Equip. unidade de
acolhimento Inf. juv. Dependentes Vinculado
Químicos

1096 - Equipação da farmácia
municipal

1041 - Equipação centro de
atend. Psicossocial - CAPS II /
CAPS AD

Vinculado

Vinculado

1105 - Equipação do Serviço de
Vinculado
Suporte Tratamento de Saúde

2.100,00

795.769,35

612.806,77

506.879,87

Número de
Unidades Básicas
Equipadas

2

0

2

3

0,00

0,00

0,00

0,00

Número de
academias
Implantadas

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Número de
academias da
sáude equipadas

17

17

Todas as Unidades de Saúde foram contempladas
com novos equipamentos/material permanente em
2018 de acordo com a necessidade de cada
unidade
com recursos
oriundos de
Não houveram
novas academias
deemendas
saúde
implantadas em 2018 em virtude da
indisponibilidade orçamentária de recursos de
ASPS para custeio das contrapartidas necessárias.
O Município aguarda a habilitação da Academia de
Não houve necessidade de aquisição de novos
equipamentos no ano 2018, somente manutenação.

8.325,00

8.325,00

2.561,00

2.561,00

Unidade equipada

1

1

Não foram adquiridos novos equipamentos e
materiais permenentes, pois esta Unidade passou
por uma reformulação para realizar atendiemntos e
foi suspensa temporariamente devido a implantação
do CAPSi

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Unidade equipada

1

1

A Farmácia Municipal manteve suas atividades sem
a necessidade de aquisição de novos
equipamentos em 2018.

2

2

A Unidade de Saúde CAPS II e CAPS AD mantiveram
suas atividades sem a necessidade de aquisição
de novos equipamentos em 2018, contudo as
unidades permancecem equipadas de acordo com

3

Foram adquiridas ambulâncias através do repasse
de emendas parlamentares

1.000,00

84.664,30

864,30

864,30

Número de
Centros Equipados

0,00

540.000,00

540.000,00

0,00

Numero de
ambulâncias
adquiridas

3

5.416.300,15

5.373.615,69

5.367.936,49

Número de
Atendimentos

330.240

2051 - Manutenção das unidades
Vinculado 5.511.067,00
básicas de saúde
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Produção de consultas e procedimentos conforme
158.620 dados extraídos do sistema consulfarma,
considerando somente UBS (exclui ESF's e UPA)

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

2052 - Manutenção das
academias de saúde

Vinculado

206.104,00

2053 - Manutenção das equipes
estratégia de saúde da família - Vinculado 4.644.556,00
ESFS

2054 - Manutenção das equipes
agentes comunitários de saúde - Vinculado 1.667.260,00
EACS

2055 - Manutenção primeira
infância melhor - PIM

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

Vinculado

85.948,00

Vinculado 1.610.523,00

220.846,24

Número de
Academias
Mantidas

4

3

São 03 academias mantidas em funcionamento
(Bairro Santa Tecla, Vila Mariante e Bairro Gressler),
porém a Academia da Vila Mariante ainda não foi
habilitada pelo Ministério da Saúde e a mesma vem
sendo mantida com recursos próprios.

4.664.628,00

4.663.892,83

Número de
Atendimentos
realizados dos
ESFs

206.676

166.370

Produção de consultas e procedimentos conforme
dados extraídos do sistema consulfarma

1.471.787,04

1.039.095,48

Número de Visitas
Domiciliares
1.039.095,48
Reaizadas pelo
EACS

105.699,97

90.871,87

90.871,87

Número de
Crianças (0 à 6
anos) atendidas

105

1.877.763,87

1.663.234,12

1.656.039,50

Número de
Atendimentos

34.649

255.878,16

4.923.370,11

220.846,24

44.265
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O ano 2018 encerrou com 41 agentes comunitários
ativos, onde os Agentes Comunitários do EACS
realizaram 14.612 visitas domiciliares e os Agentes
60.725
Comunitários vinculados aos ESFs realizaram
46.113, totalizando 60.725 visitas domiciliares - VD
no ano.
O número de crianças atendidas pelo Programa
Primeira Infancia Melhor - PIM no ano 2018 chegou
ao número de 100, ficando um pouco abaixo do
estimado, pois algumas crianças atingiram a faixa
100
etária e foram desligadas do Programa, algumas
trocaram de endereço e outras o familiar conseguiu
emprego, não sendo mais possível fazer o
acompanhamento.
Entre consultas, procedimentos ambulatoriais e
15.482 procedimentos coletivos, conforme sistema
consulfarma.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
2057 - Assistência farmacêutica Vinculado 1.662.854,00
Farmácia Básica
2059 - Manutenção dos serviços
Vinculado 1.306.375,00
de saúde bucal

2060 - Manutenção do serviço
suporte tratamento de saúde

Vinculado 1.538.508,00

2140 - Manutenção da unidade de
Vinculado
saúde prisional

653.721,00

2.336.328,36

2.077.793,03

2.054.003,82

Número de
pessoas
beneficiadas

370.851

Numero de medicamentos de competência do
214.411 Município, do Estado e fraldas dispensadas no
prédio da Farmácia Municipal.

15.075

Numero de consultas e procedimentos realizados
30.367 pelos cirurgiões dentistas, conforme sistema
consulfarma.

1.635.618,87

1.634.451,44

1.634.451,44

Número de
atendimentos

1.682.768,96

1.680.713,23

1.680.683,23

Número de
pessoas atendidas

17.062

17.202

Para o total de 2.100 viagens realizadas, foram
transportadas 17.202 pessoas

642.675,67

566.239,78

566.061,78

Número de
atendimentos

1.200

7.393

Considera o número de consultas e procedimentos
extraídos do sistema consulfarma.

420

185

Para o total de 185 pacientes que estiveram em
acompanhamento durante o ano 2018, foram
realizados 7321 procedimentos, na média de 30
procedimentos realizados pela equipe por dia.

710.210,00

755.210,00

666.272,09

666.272,09

Número de
pacientes
atendidos

545.808,00

616.170,86

432.122,28

431.882,28

Número de
pessoas atendidas

26

0

O serviço passou por reavaliação e foi suspenso
para que a gestão avalie a sua continuidade após a
implantação do CAPSi

1046 - Equipação da unidade de
Vinculado
pronto atendimento - UPA

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Unidades
equipadas

1

0

Não houve necessidade de aquisição de novos
equipamentos, somente a manutenção.

1091 - Equipação dos serviços de
urgência e mergência - Samu Vinculado
básico

32.000,00

1.280,74

0,00

0,00

Unidade equipada

1

0

Não houve necessidade de aquisição de novos
equipamentos no período.

1092 - Equipação dos serviços de
urgência emergência - Samu Vinculado
avançado

2.000,00

2.000,00

1.398,70

1.398,70

Unidade equipada

1

1

aquisição de um equipamento para conexão de
internet

2141 - Manutenção do serviço de
Vinculado
atenção domiciliar

2062 - Manut. Unidade de
acolhimento inf. Juv.
Dependentes quimicos

Vinculado
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2063 - Serviço especializado,
consultas, diagnósticos e
terapeutico
2158 - Serviço especializado,
consultas, diagnósticos e
terapeutico atenção básica

Vinculado 2.125.719,00

2.798.802,84

2.422.946,00 2.279.414,35
Número de
Atendimentos
realizados

Vinculado

0,00

2064 - Manutenção dos serviços
de urgência e emergência - Vinculado 4.194.698,00
Hospital

300.000,00

3.396.428,96

299.994,30

310.713

209.284

Conforme registro no consulfarma e cisvale

66.640

31.179

Conforme produção encaminhada pelo hospital,
considerando somente pacientes SUS

5.029

4.656

299.811,20

Número de
3.396.418,96 3.396.418,96 atendimentos no
pronto atendimento

Número de
2065 - Manutenção dos serviços
Vinculado 11.772.123,00 15.492.005,75 14.312.263,64 14.312.263,64 internações SUS
de internação hospitalar
no hospital

Conforme produção encaminhada pelo hospital,
considerando somente pacientes SUS
Conforme produção encaminhada pelo hospital,
considerando o número de pacientes internados
pelo SUS (não é considerado o número de diárias
neste cálculo). Os pacientes internados neste

2066 - Manutenção dos serviços
Vinculado 3.445.531,00
de internação hospitalar - UTI

3.888.781,92

3.888.771,88 3.888.771,88

Número de
internações na UTI

639

148

2067 - Manutenção dos serviços
Vinculado 2.004.902,00
de nefrologia

2.372.144,57

2.372.134,57 2.362.626,61

Número de
atendimentos

18.240

12.360

5.399.098,94 5.399.098,94

Número de
atendimentos

39.834

Produção conforme dados extraídos do sistema
55.287 consulfarma, número de pessoas que passaram
pela triagem da enfermagem..

2069 - Manutenção dos serviços
Vinculado 5.943.833,00
de urgência e emergência - UPA

6.153.556,94
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Conforme informação do prestador de serviço,
relativo a consultas e sessões de diálise.
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2070 - Manutenção do serv. De
urgência e emergência - Samu
básico

Vinculado

2071 - Manutenção do serv. De
urgência e emergência - Samu
avançado

Vinculado 2.347.878,00

1042 - Equipação da vigilância
sanitária

Vinculado

2072 - Manutenção dos serviços
Vinculado
de vigilância sanitária

1043 - Equipação da vigilância
epidemiológica/ambiental/trabalh Vinculado
o

650.296,00

4.000,00

642.963,00

90.000,00

2073 - Manut. Serv. De vigilância
epidemiológica/ambiental/trabalh Vinculado 1.100.368,00
o

2074 - Manutenção de ações de
Vinculado
orientação/Complementação
2139 - Apoio a Realização de
Vinculado
Ações Voltadas a Vigilância em
TOTAL DO PROGRAMA

1.024.997,73

958.451,35

958.451,35

Número de
atendimentos

2.503.328,90

1.792.539,94

1.792.539,94

Número de
atendimentos

1.081

548

4.000,00

0,00

0,00

Unidades
equipadas

1

1

552.003,10

Número de
Procedimentos
realizados(Vistoria
+Amostra de agua)

3.960

9.659

646.244,50

90.000,00

552.212,10

3.763,00

3.763,00

1.113.989,55

1.079.859,92

1.079.859,92

341.963,00

333.094,61

332.676,57

332.676,57

49.000,00

9.500,00

0,00

0,00

Unidade equipada

Número de
atendimentos

Número de
pessoas atendidas
Número de ações
de vigilância em

1.236

1.109

Produção conforme dados extraídos do sistema
consulfarma. Os atendimentos são realizados
conforme a demanda de usuários via autorização
pela central de regulação do Samu Estadual.
Produção conforme dados extraídos do sistema
consulfarma. Os atendimentos são realizados
conforme a demanda de usuários via autorização
pela central de regulação do Samu Estadual.
A Unidade da Vigilância Sanitária se mantém
equipada de acordo com as necessidades do Setor,
não havendo a necessidade de nova equipação em
2018
Os profissionas da Vigilância Sanitária atuam de
forma conjunta, onde cada técnico realiza ao menos
um procedimento em cada vistoria realizada,
conforme relatório do sistema Consulfarma.
Corresponde ao numero total de procedimentos
realizados pelos fiscais.

1

A Unidade da Vigilância Epidemiológica se mantém
equipada de acordo com as necessidades do Setor,
não havendo a necessidade de nova equipação em
2018.

6.534

9.204

Produção conforme dados extraídos do sistema
consulfarma, numero de pessoas atendidas atraves
de consultas, procedimentos ambulatoriais e
coletivos.

14.453

9.016

Número de consultas e avaliações realizadas.

3

190

Ações desenvolvidas com o apoio da 13ª
Coordenadoria Regional da Saúde (Hospital e

1

55.413.138,00 63.743.487,63 58.500.363,46 57.663.158,65
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SAÚDE - AVALIAÇÃO INICIATIVAS

Iniciativas Orçamentárias
EIXO
Macro
objetivo
Código
0101
Objetivo
01
Código
Ação

2014

2002

SOCIAL
Promover o acesso à saúde , melhorando a qualidade de vida da população
PROGRAMA GESTÃO POR EXCELÊNCIA
Formular políticas de concessão de benefícios e programas preventivos de atenção à saúde e segurança dos servidores.

Descrição

Informa ti za çã o
Admi ni s tra ti va ma nute nçã o

Benefi ci os a o Servi dor

Código
iniciativa

Sim

Em
parte
Descrição
Não

21

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

x

Mantido de acordo com as
necessidades.

22

Realização de inves timentos na melhoria
de hardwares.

x

Mantido de acordo com as
necessidades.

1

Dar concessão de vale transporte nos
termos da legislação vigente.

x

Mantido, além deste é
disponibilizada a adesão ao
plano de saúde.

Promoção de capacitação aos servidores
nas suas áreas de atuação.

7
2003

Descrição Iniciativas

Ca pa ci ta çã o e moti va çã o do
s ervi dor
13

Manutenção do Núcleo Municipal de
Educação em Saúde Coletiva.

x

x
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Com a publicação do Decreto de
contenção de gastos, os
treinam entos e capacitações fora
do Município foram restringidos,
porém outros ocorreram na sede
do Município.
O NUMESC vem realizando
reuniões e ações periodicamente

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires
Macro
objetivo

Promover o acesso à saúde , melhorando a qualidade de vida da população

Código
0104

PROGRAMA SAÚDE AO ACESSO DE TODOS

Objetivo
01

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 da saúde da população de forma integral.

Código
Ação

Descrição

2053

Código
iniciativa

Descrição Iniciativas

Sim

183

Impl a nta çã o de nova s Equi pe s de Sa úde da
Fa míl i a

184

Ma nute nçã o e me l hori a s da s Equi pe s de
Sa úde da Fa míl i a e xi s te nte s .

x

223

Ma nute nçã o do Progra ma Es ta dua l de
Re s i dê nci a Mul ti profi s s i ona l na Ate nçã o
Bá s i ca .

x

195

Ma nute nçã o do Núcl e o de Apoi o a Sa úde
da Fa míl i a - NASF.

x

Não

x

Manutenção das equipes
de Es tratégia de Saúde da
Fam ilia - ESFs
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Em
parte Descrição
Não foram implantadas novas
equipes de Saúde da Fam ilia em
2018, porém a Unidade Bás ica
de Vila Arlindo entrou em
funcionam ento, e futuramente
poderá s er m odificada para um a
Es tratégia de Saúde da Fam ília.
O Município m antém 7 Equipes
de Saúde da Fam ília, com
cus teio dos profis s ionais e
m ateriais neces s ários ao
adequado atendimento dos
us uários referenciados .
O Município m antém convênio
com a Secretaria Es tadual de
Saúde - Es cola de Saúde Pública
para a manutenção do Program a
Es tadual de Res idência. Em
2018 foram 8 profis s ionais
atuando com o res identes nas
Unidades de Saúde, s em ônus
direto ao Município, apenas
s endo dis ponibilizado o
trans porte dos profis s ionais
res identes para as reuniões da
Es cola de Saúde Pública, em
O Município m antém o Núcleo de
Apoio a Saúde da Fam ilia - NASF,
vinculado as Equipes de Saúde
da Fam ilia. São 05 profis s ionais
que des envolvem as atividades
do NASF no m unicípio.
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2054

2051

185

Ampl i a çã o d o n ú me ro de mi cro á re a s
a te n d i d a s pe l os a ge n te s co mun i tá ri o s d e
s a ú de .

x

186

Ma nu te n çã o do s e rvi ço de a ge n te s
comu ni tá ri os d e s a ú d e na s 30 mi cro á re a s
a te n d i d a s po r a ge n te s comu ni tá ri os d e
s a ú de - EACS e xi s te n te s .

x

182

Re a l i za çã o d e co l e ta do s re s íd u os s ó l i d o s
a mbi e nta i s .

196

D a r co n ti n ui d a d e e a mp l i a r o tra b a l h o com
gru po s d e p a ci e n te s hi p e rte n s o s ,
d i a b é di co s , ge s ta n te s , a d ol e s ce nte s e n tre
o u tro s jun to à s u ni d a de s d e s a ú de .

197

Ga ra nti r a va ci n a çã o e o cu mp ri me nto do
ca l e nd á ri o Na ci on a l .

x

Ma nu te n çã o de e qu i p e s d a s Se cre ta ri a s d e
Sa ú de e Edu ca çã o pa ra re a l i za çã o da s
a çõ e s e d u ca ti va s e p re ve n ti va s n a s e s co l a s
d o mu n i cípi o vo l ta da s a s a úd e i n te gra l d a s
cri a nça s .

x

Manutenção das equipes
de Agentes Com unitários
de Saúde - EACs

Manutenção das Unidades
Bás icas de Saúde

78

189

Ma nu te n çã o e me l h o ri a d a s Uni d a d e s
Bá s i ca s d e Sa ú d e e xi s te nte s .

218

D i s p o ni b i l i za r a te n d i me n to n os p o s to s d e
s a ú de d o i n te ri o r co m e q u i p e
mu l ti di s ci p l i n a r, ta i s como :
fi s i o te ra pe u ta s , e du ca d o re s fi s i co s ,
n u tri ci on i s ta s , p s i có l o go s e a s s i s te n te s
s o ci a i s .

195

Ma nu te n çã o do Nú cl e o de Apo i o a Sa úd e
d a Fa míl i a - NASF.

x

x

Serviço executado conform e
propos to.

x

x

x
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Em 2017 s e iniciou a elaboração
do proces s o s eletivo para
contratação de novos Agentes
Com unitários de Saúde, porém o
Edital não foi lançado em 2018
devido a alteração na legis lação
para ingres s o com o ACS, o que
trouxe a neces s idade de atualizar
O EACS pas s ou a contar com 27
m icroáreas , pois 03 des tas
foram vinculadas ao ESF VII da
Vila Mariante. Das 27 exis tentes ,
14 des tas es tão com ACS
atuando, as outras aguardam a
realização de proces s o s eletivo.
Ainda há outros 30 ACS atuando
nas m icroáreas de ESF.
Serviço executado conform e
propos to.
Mantidos alguns grupos
vinculados a UBS / ESF , porém
com a convocação de Educador
Fís ico no ano 2017, foram
intens ificadas ações tam bém
para es tes grupos junto as
Todas as 13 Unidades de Saúde
exis tentes no m unicípio foram
m antidas por m eio do cus teio
dos profis s ionais , m anutenção
de m ateriais e s erviços
neces s ário ao pleno atendim ento
dos us uários . Foram realizadas
Cam panhas para atingir os
indices de vacinação e tam bém
horários alternativos , aos
s ábados pela m anhã, duas

Todas as 13 Unidades de Saúde
exis tentes no m unicípio foram
m antidas por m eio do cus teio
dos profis s ionais , m anutenção
de m ateriais e s erviços
neces s ário ao pleno atendim ento
O s erviço vem s endo
dis ponibilizado em locais onde a
população tem dificuldades de
aces s o a Unidades Bás icas ,
através de atendim entos
agendados e com equipe
m ultidis ciplinar.
O Município m antém o Núcleo de
Apoio a Saúde da Fam ilia - NASF,
vinculado as Equipes de Saúde
da Fam ilia e Unidades Bás icas
de Saúde. São 05 profis s ionais
que des envolvem as atividades
do NASF no m unicípio.
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Ma nutençã o e melhoria das Unida des
Bá s i ca s de Sa úde exi s tentes .

x

195

Ma nutençã o do Núcl eo de Apoi o a Saúde
da Fa míl i a - NASF.

x

221

Equi pa çã o de Unida des Bá s i ca s de Sa úde.

x

192

Aquis i çã o de novos veícul os para a
Secretari a de Sa úde.

x

189

1038

1039

Ampliação/reforma/infraestrutura de UBS

Equipação das Unidades
Básicas de Saúde
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Todas as 13 Unidades de Saúde
existentes no município foram
mantidas por meio do custeio
dos profissionais, manutenção
de materiais e serviços
necessário ao pleno atendimento
O Município mantém o Núcleo de
Apoio a Saúde da Familia - NASF,
vinculado as Equipes de Saúde
da Familia e Unidades Básicas
de Saúde. São 05 profissionais
que desenvolvem as atividades
do NASF no município.
Todas as Unidades de Saúde
foram contempladas com novos
equipamentos/material
permanente em 2018 de acordo
com a necessidade de cada
unidade com recursos oriundos
de emendas parlamentares.
Foram adquiridos: 01 veículo
passeio 5 lugares, e 03 veículos
ambulancia (sendo 01 unidade
entregue este ano, e outras 02
em 2019) através de emendas
parlamentares e recursos do
Ministério da Saúde. Todos serão
utilizados para transporte de
pacientes e tiveram contrapartida
de recursos financeiros

Estado do Rio Grande do Sul
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2064

Manutenção dos serviços
de urgência e emergência Hospital

206

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

x

2070

Manutenção dos serviços
de urgência e emergência SAMU Básico

222

Atendi mento de urgênci a e emergência
a través do s erviço de SAMU Bá s ico.

x

1091

Equipação dos Serviços de
Urgência e Emergência SAMU Básico

222

Atendi mento de urgênci a e emergência
a través do s erviço de SAMU Bá s ico.

x

2071

Manutenção dos serviços
de urgência e emergência SAMU Avançado

198

Atendi mento de urgênci a e emergência
a través do s erviço de SAMU Ava nçado da
regi ão 28 com dua s unida des abra ngendo
13 municípi os .

x

1092

Equipação dos Serviços de
Urgência e Emergência SAMU Avançado

198

Atendi mento de urgênci a e emergência
a través do s erviço de SAMU Ava nçado da
regi ão 28 com dua s unida des abra ngendo
13 municípi os .

x
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Mantido através de aditamento ao
Contrato Administrativo nº
121/2017
Serviço mantido por meio de
contrato de prestação de serviços
terceirizado com adesão à Ata de
Registro de Preços do CISVALE,
bem como manutenção da
Unidade do Samu.
Serviço mantido por meio de
contrato de prestação de serviços
terceirizado com adesão à Ata de
Registro de Preços do CISVALE,
bem como manutenção da
Unidade do Samu.
Serviço mantido por meio de
contrato de prestação de serviços
terceirizado com adesão à Ata de
Regsitro de Preços do CISVALE,
bem como manutenção da
Unidade do Samu.
Serviço mantido por meio de
contrato de prestação de serviços
terceirizado com adesão à Ata de
Regsitro de Preços do CISVALE,
bem como manutenção da
Unidade do Samu.
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2069

Manutenção dos serviços
de urgência e emergência UPA

1046

Equipação da Unidade de
Pronto Atendimento - UPA

2067

Manutenção dos serviços
de nefrologia

2065

2066

200

Manutençã o da Uni dade de Pronto
Atendi mento - UPA porte 1, pa ra s erviço de
urgênci a emergênci a : 2 médi cos 24h, 7 a 10
l ei tos de obs erva çã o, com ca pacidade
míni ma pa ra 150 pa ci entes /di a .

x

Serviço mantido através do
Termo de Convênio 004/2017
firmado com o Hospital São
Sebastião Mártir.

200

Manutençã o da Uni dade de Pronto
Atendi mento - UPA porte 1, pa ra s erviço de
urgênci a emergênci a : 2 médi cos 24h, 7 a 10
l ei tos de obs erva çã o, com ca pacidade
míni ma pa ra 150 pa ci entes /di a .

x

Serviço mantido através do
Termo de Convênio 004/2017
firmado com o Hospital São
Sebastião Mártir.

208

Manutençã o de contra to de ges tão com o
Hos pita l Sã o Sebas ti ão Má rti r pa ra s erviços
de nefrologia .

x

Mantido através de aditamento ao
Contrato Administrativo nº
121/2017

210

Manutençã o de contra to de ges tão com o
Hos pita l Sã o Sebas ti ão Má rti r pa ra s erviços
de ofta l mologi a.

x

Mantido através de aditamento ao
Contrato Administrativo nº
121/2017 para o primeiro
atendimento das urgências.

207

Manutençã o de contra to de ges tão com o
Hos pita l Sã o Sebas ti ão Má rti r pa ra s erviço
de i nterna ções hos pi tal ares .

x

Mantido através de aditamento ao
Contrato Administrativo nº
121/2017

211

Manutençã o de contra to de ges tão com o
Hos pita l Sã o Sebas ti ão Má rti r pa ra s erviços
da Uni dade de Tra tamento Intens ivo - UTI.

x

Mantido através de aditamento ao
Contrato Administrativo nº
121/2017

Manutenção dos serviços
de oftalmologia

Manutenção dos serviços
de internação hospitalar UTI
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2059

Manutenção dos serviços
de saúde bucal

Manutenção dos serviços de saúde bucal.

229

Implantação de Novas Equipes de Saúde
Bucal.

x

x

2052

Manutenção das Academias
de Saúde

194

Implantação e manutenção de academia
de saúde.

2060

Manutenção serviço suporte
tratamento de saúde

205

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

212

Realização de ações voltadas a vigilância
em saúde: sanitária, epidemiológica,
ambiental e do trabalhador.

212

Realização de ações voltadas a vigilância
em saúde: sanitária, epidemiológica,
ambiental e do trabalhador.

2072

1042

Manunteção dos serviços
de Vigilância Sanitária

Equipação dos serviços de
Vigilância Sanitária

x

216

x

O Município mantém 14
cirurgiões dentistas para
atendimento junto às Unidades
Básicas de Saúde e 2 cirurgiões
dentistas comunitários que
atendem junto às ESF, além de 4
Não houve possibilidade de
implantação de novas equipes
Serviço vem sendo mantido
regularmente, aguarda
habilitação da Academia de
Saúde da Vila Mariante por parte
do Ministério da Saúde.
Serviço de transporte de
pacientes mantido por meio de
transporte próprio e serviços

x

Ações realizadas por meio das
rotinas de trabalho da Vigilância
Saitária, Epidemiológica,
ambiental e de trabalho.

x

Ações realizadas por meio das
rotinas de trabalho da Vigilância
Saitária, Epidemiológica,
ambiental e de trabalho.
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2073

Manutenção dos s erviços
de Vigilância
Epidemiológica, Ambiental
e de Trabalho

1043

Equipação dos s erviços de
Vigilância Epidemiológica,
Ambiental e de Trabalho

2057

Re a l i za çã o da a s s i s tê nci a fa rma cê uti ca
As s is tência Farmaceutica - Farm ácia
215 Bás ica
a tra vé s da di s tri bui çã o de me di ca me ntos .

2063

2055

212

Re a l i za çã o de a çõe s vol ta da s a vi gi l â nci a
e m s a úde : s a ni tá ri a , e pi demi ol ógi ca ,
a mbi e nta l e do tra ba l ha dor.

212

Re a l i za çã o de a çõe s vol ta da s a vi gi l â nci a
e m s a úde : s a ni tá ri a , e pi demi ol ógi ca ,
a mbi e nta l e do tra ba l ha dor.

x

x

x

Ações realizadas por meio das
rotinas de trabalho da Vigilância
Saitária, Epidemiológica,
ambiental e de trabalho.
Ações realizadas por meio das
rotinas de trabalho da Vigilância
Saitária, Epidemiológica,
ambiental e de trabalho.
O Município mantém o serviço de
atendimento de medicamentos
da farmácia bás ica.Contudo, em
vários m omentos recebeu
ordens judiciais para
cumprimento, ordenando a
compra de medicamentos de
competencia do Estado.
O s erviço vem s endo mantido
regularmente. Nes te ano ainda
foi realizado um mutirão para
diminuir o tempo de es pera para
exames , com recurs os de
cus teio de emenda parlamentar.

193

Ma nutençã o e a mpl i a çã o da
di s poni bi l i za çã o de cons ul ta s mé di ca s ,
s e rvi ços e s pe ci a l i za dos e de a poi o
di a gnós ti co e te ra pê uti co por me i o de
s e rvi ços te rce i ri za dos .

x

209

Ma nutençã o de contra to de ges tã o com o
Hos pi ta l Sã o Se ba s ti ã o Má rti r pa ra
cons ul ta s e s pe ci a l i za da s .

x

O mes mo s e habilitou a um
credenciamento realizado pelo
Município.

x

O Programa Primeira Infância
Melhor mantém s eus s erviços
com m onitora e Grupo Técnico
Municipal - GTM e 5 vis itadoras
que atuam junto as familias e
prom ovem o cadastro de acordo
com a demanda. Em 2018 o PIM
acompanhou 100 crianças
cadas tradas , além da
implantação do Programa
Criança Feliz que pas s ou a

Serviço es pecializado,
cons ultas , diagnós tico e
terapeutico

Manutenção do Primeira Infância Melhor
- PIM
219
Ma nutençã o da Pri me i ra I nfâ nci a Mel hor.
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A Unidade pas s ou por um a
reform ulação no plano de
trabalho, e no s egundo s em es tre
s us pendeu as atividades ,
m antendo s om ente o CAPSi.

2062

Manutenção da Unidade de
Acolhim ento Infanto Juvenil
para dependentes
quim icos

203

Ma nute nçã o da s a ti vi da de s da Uni da de de
Acol hi me nto I nfa nto Juve ni l pa ra
tra ta me nto de de pe nde nte s quími cos .

2074

Manutenção de ações de
orientação/com plem entaçã
o alim entar

217

Ma nute nçã o de a çõe s vol ta da s à
ori e nta çã o e compl e me nta çã o a l i me nta r.

x

190

Ampl i a çã o e mode rni za çã o do s i s te ma de
a ge nda me nto pa ra pa ci e nte s .

x

220

Ma nute nçã o dos s e rvi ços de a te ndi me nto
a o pa ci e nte junto à Se cre ta ri a de Sa úde .

x

Serviço vem s endo m antido
regularm ente.

2050

2056

1041

Manutenção do s erviço de
atendim ento ao paciente
junto à Secretaria de Saúde

Manutenção dos Centros
de Atendim ento
Ps icos s ocial - CAPS II e
CAPS AD

x

Serviço vem s endo m antido
regularm ente.
A es pera para agendar exam es
de im agem pas s ou a s er de
form a virtual, pos s ibilitando ao
ges tor um controle real da fila
para cada exam e e o
direcionam ento dos recurs os
onde é m ais neces s ário.

228

Ma nute nçã o da Ouvi dori a do s e rvi ço de
a te ndi me nto a o pa ci e nte .

x

O s erviço es tá funcionando
adequadam ente com a
im plantação do Fis cale pela
Adm inis tração e m anutenção da
Ouvidoria SUS

202

I mpl a nta çã o do CAPS i - Ce ntro de Ate nçã o
Ps i cos s oci a l I nfa nti l

x

Serviço foi im plantado e vem
s endo m antido regularm ente.

213

Ma nute nçã o, e qui pa çã o e promoçã o de
me l hori a s no Ce ntro de Ate ndi me nto
Ps i cos s oci a l - CAPS I I .

x

214

Ma nute nçã o, e qui pa çã o e promoçã o de
me l hori a no Ce ntro de Ate ndi me nto
Ps i cos s oci a l - CAPS Ál cool e Droga s .

x

213

Ma nute nçã o, e qui pa çã o e promoçã o de
me l hori a s no Ce ntro de Ate ndi me nto
Ps i cos s oci a l - CAPS I I .

x

Ma nute nçã o, e qui pa çã o e promoçã o de
me l hori a no Ce ntro de Ate ndi me nto
Ps i cos s oci a l - CAPS Ál cool e Droga s .

x

Equipação dos Centros de
Atendim ento Ps icos s ocial CAPS II e CAPS AD
214

Serviço vem s endo m antido
regularm ente.

Serviço vem s endo m antido
regularm ente.
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1093

1040

Equipação do Serviço de
Atendimento ao Paciente
Equipação do Serviço de
Atenção domiciliar

1094

220

Ma nutençã o dos s ervi ços de a tendi mento
a o pa ciente junto à Secreta ri a de Sa úde.

x

226

Ampl i a çã o, ma nutençã o do Servi ço de
Atençã o Domi ci l i a r.

x

194

Impl a nta çã o e ma nutençã o de a ca demia
de s a úde.

Serviço vem sendo mantido
regularmente.

x

Equipação das Academias de Saúde

1095

1096

Ma nutençã o da s ati vida des da Uni da de de
Equi p. unida de de a col himento Inf.
203
juv. Dependentes
Acolhi mento
Quími
Infacos
nto Juvenil pa ra
tra ta mento de dependentes quími cos .

Equipação da Farmácia Municipal

2141

2139

Manutenção da Unidade de
Saúde Prisional

Apoio a Realização de
Ações Voltadas a Vigilância
em Saúde

x

225

Equi pa çã o da Fa rmá ci a Muni ci pa l .

226

Ampl i a çã o, ma nutençã o do Servi ço de
Atençã o Domi ci l i a r.

224

Ma nutençã o da Uni da de de Sa úde
Pri s i ona l .

x

212

Rea l i za çã o de a ções vol ta da s a vi gi l â nci a
em s a úde: s a ni tá ri a , epi demi ol ógi ca ,
a mbi enta l e do tra ba l ha dor.

x

Manutenção do Serviço de
Atenção Domiciliar
2140

x

x
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Serviço vem sendo mantido
regularmente.
Não houve possibilidade de
implantação de novas
academias devido aos recursos
necessários para contrapartida,
porém foram mantidas as 03
A Unidade passou por uma
reformulação no plano de
trabalho, e no segundo semestre
suspendeu as atividades,
mantendo somente o CAPSi .
Não houve necessidade de
equipação
Serviço mantido, com suporte de
outros profissionais de nível
superior, sempre que
necessário, inclusive
aumentando a disponibilidade de
fisioterapias domiciliares.
Vem sendo mantido com
pagamento regular de
servidores, materiais de
Ações desenvolvidas dentro do
programado.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

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 22%. Por ocasião do encerramento do exercício observou-se uma aplicação de R$ 26.395.267,95 correspondente a 21,45% 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$ 7.939.451,48.
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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 2018
PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO
PREVISTO

ORÇAMENTO
ATUAL

Programa 0013 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Agricultura
1044 - Equipação da
secretaria da agricultura
Livre
100,00
500.462,71
2075 - Manutenção da
secretaria da agricultura
Livre
630.112,00
709.232,31
TOTAL DO PROGRAMA
630.212,00 1.209.695,02

2003 - Capacitação e
motivação do s ervidor

Livre

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Avaliação 1° e 2º↓ semestre
Produto da ação

Meta

6.580,00

6.580,00

___

___

707.295,48
713.875,48

707.295,48
713.875,48

___

___

4.500,00

120,00

120,00

horas de
0,00 capacitação/s ervidor

4.500,00

120,00

120,00

0,00

1.403.955,87

1.402.111,17

2h

E xe c ut a do 1º
s e m e s t re

E xe c ut a do 2 º
s e m e s t re

Avaliação

Programa com
ações s em
meta avaliada

64 h

40 h

atingida

468

541

atingida

1

1

Programa 0105 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
2076 - Promoção da
Produção Agropecuária

Livre e
Vinculado

1045 - Equipação do s erviço
de ins peção animal - SIM

Livre

2080 - Manutenção do s erviço
de ins peção animal - SIM

Livre

Fundo
2080 - Manutenção do s erviço
Agropecu
de ins peção animal - SIM
ário
1027 - Renovação/Ampliação
Livre e
do parque de máquinas
Vinculado
2079 - Manutenção do parque
de máquinas

Livre

2081 - Apoio técnico e
capacitação aos produtores
rurais

Livre

2081 - Apoio técnico e
capacitação aos produtores
rurais

Fundo
Agropecu
ário

2082 - Realização e apoio a
eventos agropecuários
1103 - Equipação – Promoção
da Produção Agropecuária
TOTAL DO PROGRAMA

Livre

1.148.929,00

1.451.514,98

100,00

0,00

0,00

0,00

857.566,00

853.578,12

848.942,25

848.942,25

1.175,00

4.623,44

4.500,18

4.500,18

1.595.211,00

1.657.080,72

828.390,00

405.429,55

393.842,63

393.842,63

280.110,00

268.553,11

255.113,11

255.113,11

0,00

2.449,52

2.449,52

2.449,52

38.351,37

38.351,37

845

Unidade equipada

1

Número de ins peções
s anitárias realizadas

800

38.351,37

Livre
200.080,00

236.800,00

0,00

0,00

4.407.281,00

4.918.380,81

3.775.544,93

3.773.700,23

atingida

479
atingida

Número de
m áquinas /equipamentos
828.390,00
adquiridos

260.010,00

64.100,00

Número de produtores
rurais beneficiados

3

7

mantido
atingida

Número de máquinas
mantidas

57

Número de produtores
rurais beneficiados

2.638

13-patrulha
agricola

mantido

955

1.325

atingida

atingida
Número de eventos
realizados /apoiados

8

3

4

Número de
equipamentos adquiridos

1

0

0
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SECRETARIA DE AGRICULTURA - AVALIAÇÃO DE INICIATIVAS

Iniciativas Orçamentárias
EIXO
Macro objetivo
Código 0105

ECONOMICO FINANCEIRO
Melhorar a s ustentabilidade do meio rural

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Es timular a o des envolvimento s ocioeconômico no meio rural, como es tratégia para o fortalecimento da agricultura familiar,vis ando a elevação da renda e

Objetivo 01

Código Ação

emprego , bem como a divers ificação da produção.
Código
Des crição
Iniciativa
Iniciativas

235

Sim

Não

Disponibilização de
insumos produtivos.
( Vitor Kroth )
x

236

Inseminação
Artificial.
( Chico Mattos )
x

2076

237

Apoio financeiro
aos produtores
rurais.
( Chico Mattos )

232

Serviço de horas
máquina nas
propriedades rurais.
( Gilmar T. Mohr )

Promoção da
produção agrícula

Em Parte

Des crição
A Secretaria contratou para a 2º etapa do Programa Troca-Troca de
Sementes , Safrinha/2018, 301 s acas de milho, num total de 6.020 quilos
de milho para 157 familias .
No
Programa Fertilidade do Solo, trans portou/dis tribuiu 561 toneladas de
calcário e 1.444 m³ cama de aviário., sendo 40 familias atendidas com o
Após a reedição do Programa de Melhoramento Genético pela Lei
Municipal nº 6075/2018 que proporciona ao produtor de leite não
s omente os s erviços de ins eminação artificial mas também o s ubs idio na
aquis ição do s êmen, a Secretaria s ubs idiou a compra do s êmem para 16
produtores , s endo eles Marcelo Muller, Lauri Jos e Schwendler, Alex
Antonio Lauermann, Alois io Finkler, Jose Telmo da Silva, Valdir Andre
Muller, Clecio Becker, Irio Jos e Frey, Heitor Luiz Richter, Luiz Carlos
Scheibler, Silvio W. Stertz, Renato Luiz Sehnen, Diego F. Hermes , Vilson
Buscando oferecer maior apoio financeiro aos produtores rurais do
municípioo, a Secretaria através da Lei Municipal nº 6178/2018, liberou
recurso financeiro a Cooperativa Regional Agropecuária Languiru Ltda
no valor de R$ 350.000,00 para aquisição de uma área de terras de até
11,4ha, s ituada na RST 287, KM 80,5 - Linha Barbosa, para ampliação de
área de atuação em captação de grãos úmidos e cons truir loja agrocenter.
O Promagro liberou recurs o financeiro de r$
53.186,54 para 06 produtores rurais , s endo Eduardo J. Bencke, Eloir
Weyh, João F. Kappaunn, Juliana I. C. de Oliveira, Luiz Henrique da
Ros a e Ros ilei M. Kolberg.

x

x

No 2º s emestre a Secretaria realizou o atendimento de 243 familias ,
s endo 148 no programa de aces s os as propriedades rurais , 10 com
enterro de animais , 85 atendimentos em serviços de terraplenagem,
drenagem, caminho de roça, etc...

x

No 2º Semes tre a Secretaria através da lei municipal nº 6179/2018 realizou
incentivo a diversificação de culturas e expans ão de atividades agrícolas ,
com apoio em s erviços de horas maquina, s endo 700 hrs para 07
produtores rurais condôminos do condomínio avícola venancio aires
ltda, representando uma incentivo financeiro de r$ 91.480.00 em serviços
de horas máquinas para os seguintes produtores : Egidio Hackernhaar,
Inacio Schwerz, João Antony, Jos e B. Hackenhaar, Luis F. Hackernhaar,
Reinaldo Schwendler e Tiago Amadeu Frey

238

246

Incentivo ao
aumento da
produção avícola.
( Gilmar T. Mohr )
Construção de um
silo secador para
armazenagem de

x

Através do memo 059/2018 a Secretaria s olicitou a exclusão des te
indicador - excluído através da Lei 6.211 de 16-10-2018
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249

2079

Renovação/ampliaçã
o do parque de
máquinas

249

240

2081

x

A Secretaria manteve a Patrulha Agrícola no município com uma frota de
13 veículos, continuou com investimentos em manutenção de peças /
mão de obra e combustíveis com gastos de R$ 320.308,35 em recursos
próprios, sendo r$ 303.021,96 - matl e r$ 17.286,39-serv. - As demais
máquinas foram repassadas para SISP no início de 2018

x

No 1º semestre a Secretaria adquiriu mais 07 novas maquinas, totalizando
um investimento de r$ 1.880.390,00 implementando ainda mais seus
trabalhos na patrulha agrícola

x

A Secretaria adquiriu mais 07 novas máquinas, sendo 01 motoniveladora
, 02 retroescavadeiras e 04 caminhões novos

x

Visando a assistencia tecnica, estimular o desenvolvimento
autosustentavel, a melhoria da qualidade de vida, a geração de renda e o
combate ao êxodo rural, foram mantidos os convenios com a
Emater/Ascar e a Agefa
- Assoc. Gaucha Familias Agric. para 08
alunos.
No 2º semestre houve um
atendimento de 1.279 familias pela Emater.

Manutenção do
Parque de Máquinas

233

1027

Manutenção da
Patrulha Agrícola
( Gilmar T. Mohr )

Manutenção e
ampliação da frota
de máquinas e
equipamentos da
Infraestrutura Rural.
( Gilmar T. Mohr )
Manutenção da
Patrulha Agrícola
( Gilmar T. Mohr )

Apoio técnico nas
propriedades rurais
( relatório Emater )

Apoio técnico e
capacitação aos
produtores rurais

241

No 2º semestre no dia 10 de agosto e em parceria com a Emater/Ascar a
Secretaria ajudou a organizar sem aporte financeiro uma viagem tecnica
ao município de Ibarama para participar o XVII Dia de Trocas de
Sementes Crioulas , com uma participação de 46 produtores rurais

Capacitação do
produtor rural.
x
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2082

Realização e apoio a
eventos
agropecuários

242

A Secretaria participou nos eventos Concurso Municipal Produtor
Modelo de forma financeira - r$ 8.000,00 e na Expoagro Afubra. com
montagem dos estandes, escolha das agroindustrias familiares
participantes, distribuição de folderes e demais orientações, organizou a
1ª edição da Agrofeira nos dias 17 a 20 de maio de 2018 - Pq. Chimarrão
com a participação de 117 expositores dos mais diversos segmentos da
área agrícola do nosso município, salienta-se que durante a agrofeira
houve a exposição de pássaros e de orquídeas que fazem parte do
calendário de eventos do município.Fazendo parte do Calendário Oficial
de Eventos do município, no 2º semestre a Secretaria organizou em
conjunto com a comissão organizadora a 41º edição da Festa do Colono,
nos dias 27 e 29 de julho em Linha Santana e custeou as despesas do
evento, no valor de R$ 8.000,00
Também
organizado e realizado pela Secretaria, através do Decreto Municipal nª
6441/2018 a Festa do produtor de tabaco com a premiação para os
Visando o aumento da produção leiteira e a melhoria da genetica do
rebanho bovino, a Secretaria editou a lei municipal nº 6075/2018, através
dela o produtor rural poderá receber custeio pelo serviço de inseminação
artificial e subsídio na compra do sêmen provado para melhoramento
genético;

Realização e apoio
a eventos
agropecuários.
( Chico Mattos )

x

1103

Equipação –
Promoção da
Produção
Agropecuária

244

Incentivo ao
aumento da
produção leiteira.
( Gerson R. Antoni )

245

Promoção da
melhoria da
fertilidade do solo.
( Gerson R. Antoni )

x

x

A Secretaria solicitou pelo protocolo nº 21.245/2018 abertura de licitação
para aquisição de um caminhão equipado com tanque de dejetos,
oriundo da convênio 830813/2016,
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Objetivo 02

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.
Código
Descrição
Código Ação
Iniciativa

1045

2080

Equipação so serviço
de inspeção animal SIM

Manutenção do
serviço de inspeção
animal - SIM

250

250

Descrição Iniciativas
Sim
Serviço de inspeção
animal dos
estabelecimentos
cadastrados no
SIM.

Serviço de inspeção
animal dos
estabelecimentos
cadastrados no
SIM.

x

x

Não

Em parte Descrição

Para uso diario nas ações de inspeções, vistorias e demais ações do
SIM, a Secretaria mantem a Cedência de 02 veículos: 01 Fiat Estrada do
Cisvale e 01 Renaul Sandero da Secret. da Agric. Pecuaria e Irrigação.

No 2º semestre foi mantido o contrato com o Cisvale - Consorcio
Internacional de Serv. Vale do Rio Pardo destinado a participação em
serviços de inspeção sanitaria de prod. origem animal, destinados a
realiz. de fiscaliz., licenciam., e fomento de agroindustrias do município.
Buscando assegurar a qualidade do produto consumido, o SIM realizou
21 autos de inspeção, 06 termos de suspensão, 21 notificações, 44
pareceres tecnicos e 107 vistorias períodicas e 479 vistorias permanentes
( liberações de abates ) neste período nos seus 16 estabelecimentos
registrados.
Mantido Credeciamento junto ao Susaf do Frigorifico
Eggers Ltda e credenciados mais 03 agroindustrias, sendo Cleria Posselt
Schlosser e Wilson Posselt, Edson Ricardo Schwendler e Luciano
Quintana de Carvalho para comercializar seus produtos no Estado.
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INICIATIVAS NÃO
ORÇAMENTÁRIAS
ECONOMICO FINANCEIRO

EIXO

Melhorar a sustentabilidade do meio rural
Macro objetivo
Código 0105
Objetivo 01

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Estimular a o desenvolvimento socioeconômico no meio rural, como estratégia para o fortalecimento da agricultura familiar,visando a elevação da renda e
emprego , bem como a diversificação da produção.

Iniciativa
Sim

Não

Em parte Descrição

234
Incentivar a sinalização e identificação das localidades e propriedades da zona rural

x

239
Incentivo a divers ificação produtiva, através de participação
de entidades

243

Articulação para fom ento de atividades e culturas agrícolas

x

247

Orientação e qualificação dos produtores rurais para
emiss ão de notas fis cais

x

248

Articulação, orientação e parcerias para inves timento em
infraestrutura rural

x

Através do Memo 059/2018 a Secretaria solicitou a exclusão deste indicador EXCLUÍDO CONFORME Lei 6.211 de 16/10/2018

No 2º semestre foram mantidos termos de permissão de uso de máquinas,
caminhões e implementos agricolas com associações rurais :
* Apagho-Assoc. Prod. Arroio Grande, Olavo Bilac e Harmonia da Costa
;
* Cooprova - Cooperativa de Produtores de V.
Aires;
* Apsat - Assoc. Prest. Serv.
Assist. Tecnica; * Asspartra- Assoc. Pequenos Agric. da Região de
Travessa.
No 2º semestre a Secretaria continuou promovendo a digitação das notas
fiscais do bloco de produtor, atualizando os cadastros dos produtores
rurais.
Também continuou com auxilio de
Emater/Ascar as visitas as propriedades rurais, identificando os
produtores e os seus produtos,para serem comercializados junto as
feiras rurais mensais e no Cooprova-Cooperativa 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, tais como :
Paresp, Comitê contra a Fome, Cras-famílias, Crescer, Lar Novo
Horizonte, Raio de Luz, Casva, Apae, Banco de Alimentos, João XXII,
além das escolas municipais e estaduais.
Renovado o convênio 019/2017 com a Cooprova para uso, orientação e
qualificação dos produtores na importância da emissão das notas fiscais
do( Cooperativa
talão de produtor
Mantido com o Cooprova
de Produtores de V. Aires os
termos de permissão de uso de imóvel localizado junto a antiga escola
Alfredo Scherer para fins de realização das atividades do PAA e do
PNAE.
Mantido com o Cooprova pelo
convênio 019/2017 o uso de de 04 salas localizadas junto ao prédio
central da prefeitura municipal, para fins de uso pelos seus 15
produtores e 23 agroindustrias familiares associados para
comercialização de produtos;
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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 2018

PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO LIQUIDADO

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
600,00

2086 - Manutenção da secretaria de Livre e
habitação e desenvolvimento social Vinculado
1101 - Equipação dos Conselhos
Municipais

Vinculado

2142 - Manutenção dos Conselhos
Municipais

Vinculado

TOTAL DO PROGRAMA

5.600,00

5.135,50

5.135,50

___

___

761.116,00

764.021,86

749.271,60

746.487,60

___

___

500,00

0,00

0,00

0,00

___

___

8.100,00

8.750,00

627,00

627,00

___

___

770.316,00

778.371,86

755.034,10

752.250,10

Programa 0101 - Gestão Por Excelência
2003 - Capacitação e motivação do
Livre e
servidor
Vinculado

12.400,00

25.303,78

15.246,00

horas
15.246,00 capacitação/servi

TOTAL DO PROGRAMA

12.400,00

25.303,78

15.246,00

15.246,00
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2h

Programa
meio com
açoes sem
meta para
avaliação

116h
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Programa 0107 - Ação e Cidadania

2087 - Abrigagem de idosos
Livre e
Vinculado
2088- Incentivo aos grupos da
Terceira Idade

2089 - Apoio as pessoas portadoras
de deficiência

Livre e
Vinculado

Livre

1049 - Equipação erradicação do
trabalho infantil

Livre

2090 - Manutenção dos serviço de
convivência e fortalecimento de
vínculos

Livre e
Vinculado

2091 - Erradicação do trabalho infantil

Livre e
Vinculado

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

128.527,00

126.305,20

126.305,20

27.000,00

14.850,72

14.850,00

13.500,00

145.758,00

145.758,00

145.749,60

145.749,60

10.500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

299.595,00

Livre e
Vinculado
Fundo
Municipal
Criança
Adolescen

19

32

32

meta
atingida

248.746,40

188.154,17

182.889,05

Número de
famílias
atendidas

60

1.827,58

288.852,00

286.718,00

212.856,10

212.856,10

0,00

74.373,25

74.372,70

74.252,70

553.000,00

615.583,33

607.000,00

607.000,00

61.689,00

0,00

2

120

1.827,58

0,00
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50

Metas
APAE

1
0

40

26

Número de
atendimentos no
4500
Conselho
Tutelar

Número de
crianças/adoles
centes
beneficiados

140

50

Número de
crianças
atendidas

77.536,00

A meta do
termo de
fomento é 50
01 Centro
Social
não houve
aquisição de
falta de
recursos
humanos
para
foram 26
casos
encaminhad
os pela rede
não há
recurso
vinculado
numero de
casos que
chegaram
120 metas
PARESP - 20
atendimento

200

1

78.936,00

62.189,00

Número de
pessoas
atendidas na
APAE
Centro Social
equipado
PETI equipado

Vinculado
Fundo
Municipal
Criança

20

todas as
demandas
avaliadas
como sendo
de risco e

Grupos de
terceira idade
atendidos

Livre e
Vinculado

1048 - Equipação dos centros sociais

2092 - Manutenção do conselho
tutelar

109.110,00

Numero de
vagas
disponiveis para
idosos

0

1600

250
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1050 - Equipação do cadastro único

1051 - Equip. Centro referência
básica e assistência social - CRAS

Livre e
Vinculado

29.388,00

39.388,00

32.534,70

19.554,70

Cadastro Único
equipado

2

2

CADUNICO
se manteve
equipado

0,00

Estruturação e
equipação
adequada
conforme a NOB
SUAS e PNAS

2

1

01 CRAS
existente

Livre e
Vinculado
11.100,00

1052 - Equip. Centro Ref. Especial.
Em assistência social - CREAS

Livre e
Vinculado

1053 - Equipação do procon

Livre e
Vinculado

2094 - Concessão de beneficios
eventuais

Livre e
Vinculado

2095 - Apoio a entidades de serv. De
assistência social comunitária

Livre

2096 - Manutenção do cadastro único

Livre e
Vinculado

3.300,00

3.290,00

5.000,00

4.202,00

3.162,00

3.162,00

100,00

202,00

102,00

102,00

Estruturação e
equipação
adequada
conforme a NOB
SUAS e PNAS
Unidade
equipada

104.893,40

Número de
benefícios
concedidos

0,00

Número de
entidades
apoiadas

73.117,47

Cadastro Único
mantido

60.010,00

2.000,00

138.948,00

106.855,75

2.000,00

133.110,97

105.893,40

0,00

73.230,47

2097 - Manutenção Centro Referência
Básica em Assistência Social - CRAS Vinculado
Fundo Municipal de Combate a
Entorpecentes

494.843,00

542.555,05

419.099,27

415.645,87

2097 - Manutenção Centro Referência Fundo
Básica em Assistência Social - CRAS - Combate
Fundo Municipal de Combate a
Entorpece
Entorpecentes
ntes

6.060,00

6.060,00

0,00

0,00

CREAS se
manteve
1
1
equipado
Procon se
1
1
manteve
257 (164
todas as
2000 alimentação, demandas
16 passagem, solicitadas
houve a
solictação de
2
0
retirada
os dois

2

2

setores se
mantiveram
em

5.000 familias
referenciadas 139 familias
Número de
referenciadas
7.500
família atendidas
ao PAIF (mês numero de
de referência
famílias
atendidas
novembro
2018)
pelo serviço
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2098 - Manut. Centro Ref. Especial. Livre e
Em assistência social - CREAS
Vinculado

2099 - Manutenção do procon
1054 - Equipação da casa do
trabalhador
2100 - Manutenção da casa do
trabalhador

Livre e
Vinculado
Livre

505.268,00

533.791,36

452.473,38

448.196,88

98.866,00

107.905,83

107.905,30

107.867,30

100,00

100,00

0,00

0,00

Número de
pessoas
atendidas
Unidade
equipada

237.379,14

Serviços da
Casa do
Trabalhador
mantidos

0,00

Conselho Tutelar
Equipado

Livre
193.333,00

237.380,23

237.379,14

1102 - Equipação do Conselho
Tutelar
100,00
2149 - Manutenção Acolhimento
Pessoas em Situação de Rua

100,00

0,00

Vinculado
26.100,00

2155 - Manutenção do Programa Livre e
Primeira Infância no SUAS Vinculado 125.720,00
TOTAL DO PROGRAMA

Numero de
familias
referenciadas

42.107,18

123.720,00

32.894,41

13.874,43

31.581,81

13.439,98

Acolhimento
institucional de
adultos em
situação de rua
Numero de
familias
referenciadas

3.272.376,00 3.537.560,07 2.852.953,85 2.819.320,78
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300

274
numero de
(referência
famílias
novembro de acompanhad
2018)
as pelo

4.000

4000

1

1

meta
atingida
serviço
equipado

1

serviço em
manutenção

1

serviço
equipado

1

1

1

1

200
30

serviço em
funcionamen
to
falta de
recursos
humanos
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Programa 0108 - Programa Habitar
1055 - Regularização fundiária

Livre e
Vinculado

1056 - Concessão de lotes para
construção de moradias

Livre

1107- Equipação do Serviço de
Habitação

Livre e
Vinculado

33.705,00

30.405,00

0,00

0,00

25.100,00

25.100,00

0,00

0,00

Número de
famílias
beneficiadas
Número de
famílias
beneficiadas

0,00

13.170,00

3.290,00

3.290,00

Unidade
Equipada

82.243,95

Departamento de
Habitação
mantido

1

1

Número de
famílias
beneficiadas

150

3

2101 - Manutenção do departamento
Livre e
de habitação
Vinculado
657.077,00
2102 - Melhorias habitacionais

TOTAL DO PROGRAMA

695.764,32

82.243,95

Livre e
Vinculado
90.000,00

90.000,00

37.121,20

32.674,50

805.882,00

854.439,32

122.655,15

118.208,45
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50

0

50

0

1

1

realizado
conforme
demanda
não
realizado
aquisição de
um
computador
serviço em
funcionamnt
o
falta
recursos
humanos e
falta de
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HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - AVALIAÇÃO DE INICIATIVAS

Iniciativas Orçamentárias
EIXO

SOCIAL

Macro objetivo
Promover o acesso à moradia e reduzir o déficit habitacional

PROGRAMA AÇÃO E CIDADANIA
Planejar, executar e monitorar ações de politicas sociais que visam as garantias dos direitos sociais, buscando autonomia e
Objetivo 01 cidadania aos Venâncio - airenses
Código 0107

Código
Ação

Descrição

Código
Iniciativa

Descrição Iniciativas

Sim

270

Promoção e proteção de políticas públicas
que visam o combate à violência contra
mulheres e crianças e a prevenção aos
maus tratos e abandono aos idosos.

x
x
x

2087

Abrigagem de idosos

2088

Incentivos aos grupos da terceira
idade

267

Incentivar grupos da melhor idade visando
garantir direirots através de ações que
promovam a qualidade de vida na terceira
idade

2089

Apoio a pessoas portadoras de
deficiências

269

Apoio a entidades que prestam serviço de
assistência social.

2090

Manutenção do serviço de
convivência e fortalecimento de
Vinculos

274

Ampliar o serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos referenciado ao
CRAS e Centros Sociais.

Não

x

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

Em parte Descrição
Por meio de compra de vagas com
ILPIS da região, com a finalidade de
garantir o acolhimento à idosos em
situação de risco e vulnerabilidade
social, conforme legislação municipal.

Por meio de ações do
Gabinete da Primeira Dama

Por meio de Termo de
Fomento com a Entidade
APAE
O SCFV foi executado de
forma direta junto ao CRAS,
Centro Social Raio de LUZ e
Por meio de Termo de
Fomento com Entidade
PARESP
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1048

Equipação dos centros sociais

274

Ampliar o serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos referenciado ao
CRAS e Centros Sociais.

x

Contratação de profissional
para coordenar o Programa.
Plano de ação será implantado
e implementado em 2019.

x

Contratação de profissional
para coordenar o Programa.
Plano de ação será implantado
e implementado em 2019.

2091

Erradicação do Trabalho Infantil

277

Implantar plano de ações, referente às
ações estratégicas do PETI no meio urbano
e rural.

1049

Equipação Erradicação do Trabalho Infantil
277

Implantar plano de ações, referente às
ações estratégicas do PETI no meio urbano
e rural.

Manutenção do Conselho Tutelar

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.

2092

2093

Apoio a crianças e adolescentes

270

269

2094

Concessão de beneficios eventuais

285

2095

Apoio a entidades de serviços de
assistência social comunitária

268

275
2096

Manutenção do Cadastro Único
276

1050

Equipação do Cadastro Único

275

Apoio a entidades que prestam serviço de
assistência social.
Concessão de beneficios eventuais a
pessoas em situação de vulnerabilidade
social.
Apoio a entidades em ações voluntárias de
promoção a inclusão social.
Manutenção e atualização do cadastro
único, mediante busca ativa junto à
comunidade.
Identifcar, cadastrar e acompanhar todos os
usuários que habitam áreas rurais isoladas,
através do suporte às equipes volantes.
Manutenção e atualização do cadastro
único, mediante busca ativa junto à
comunidade.

x

A equipação dos serviços
foram mantidas

x
x
x

serviço mantido
Por maio de Termo de
Fomento com Entidades
APAE, PARESP e Casa de
Acolhimento
Concessão de benefíciods
eventuais de alimentação e
auxílio funeral

x

x
x
x
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ação não realizada
atualização do cadastro único,
mediante busca ativa junto à
comunidade.
atualização do cadastro único,
mediante busca ativa junto à
comunidade.
compra de equipamentos e
mobiliário para o setor
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274

282

276
2097

Manutenção do Centro de
Referência Básisa em Assitencia
Social - CRAS

278

287

281

1051

2098

Equipação do Centro de Referência
Básisa em Assitencia Social CRAS

Manutenção do Centro de
Referência Especializada em
Assitencia Social - CREAS

Ampliar o serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos referenciado ao
CRAS e Centros Sociais

x

Implantação e manutenção de um CRAS
Central
Identifcar, cadastrar e acompanhar todos os
usuários que habitam áreas rurais isoladas,
através do suporte às equipes volantes.
Ampliar o atendimento do Bolsa Família,
através da atuação de mais profissionais
junto à comunidade da zona urbana e rural
do nosso Município.
Implantação de um CRAS próximo aos
empreendimentos habitacionais de
interesse social.

Implantação e manutenção de um CRAS
Central.

287

Implantação de um CRAS próximo aos
empreendimentos habitacionais de
interesse social.

270

Promoção e proteção de políticas públicas
que visam o combate à violência contra
mulheres e crianças e a prevenção aos
maus tratos e abandono aos idosos.

272

Atendimento direto de alta complexidade
através do Serviço de Atendimento
Institucional da criança e adolescente.
Ampliar o atendimento do centro de
referência especializado em assistência
social- CREAS.

serviços executado no CRAS
Excluída a Iniciativa na LDO e
LOA 2018, Lei nº 6.211 de 16
de Outubro de 2018
atualização do cadastro único,
mediante busca ativa junto à
comunidade.

x

atualização do cadastro único,
mediante busca ativa junto à
comunidade.

x
x
x
x

Realização de ações de geração de trabalho
e renda que visam a emancipação dos
usuários da assistência social.

282

280

x

x
x
x
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Excluída a Iniciativa na LDO e
LOA 2018, Lei nº 6.211 de 16
de Outubro de 2018

ação não realizada
Excluída a Iniciativa na LDO e
LOA 2018, Lei nº 6.211 de 16
de Outubro de 2018
Excluída a Iniciativa na LDO e
LOA 2018, Lei nº 6.211 de 16
de Outubro de 2018

serviços executados

serviços executados

serviços executados
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270

Promoção e proteção de políticas públicas
que visam o combate à violência contra
mulheres e crianças e a prevenção aos
maus tratos e abandono aos idosos.

280

Ampliar o atendimento do centro de
referência especializado em assistência

281

Realização de ações de geração de trabalho
e renda que visam a emancipação dos
usuários da assistência social.

1054

Equipação da Casa do Trabalhador

281

Realização de ações de geração de trabalho
e renda que visam a emancipação dos
usuários da assistência social.

2099

Manutenção do Procon

283

Realização de ações de defesa do
consumidor.

1053

Equipação do Procon

283

Realização de ações de defesa do
consumidor.

x
x
x

270

Promoção e proteção de políticas públicas
que visam o combate à violência contra
mulheres e crianças e a prevenção aos
maus tratos e abandono aos idosos.

x

1052

2100

1102

Equipação do Centro de Referência
Especializda em Assitencia Social
- CREAS

Manutenção da Casa do
Trabalhador

Equipação do Conselho Tutelar

x
x
x
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aquisição de equipamentos e
mobiliarios
Realização de ações de
geração de trabalho e renda
que visam a emancipação dos
usuários da assistência social.
são atendidos
encaminhamentos da Política
de Assistência Social

serviço em funcionamento
serviço equipado

Conselho Tutelar está
equipado
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2149

Serviço de acolhimento
institucional para pessoas em
situação de rua

284

Atendimento direto de alta complexidade
através de albergue permanente para
pessoas em situação de rua.

288

Qualificar e incentivar o atendimento e o
acompanhamento de gestantes, crianças na
primeira infância e suas famílias nos
serviços socioassistenciais

x

289

Apoiar as famílias com gestantes e crianças
na primeira infância no exercício da função
protetiva e ampliar acessos a serviços e
direitos

x

trabalho realziado pelo PIM

Estimular e fortalecer a articulação
intersetorial, vínculos familiares e
comunitários com vistas ao desenvolvimento
integral das crianças na primeira infância e
apoio a gestantes e família.

x

trabalho realziado pelo PIM

Fortalecer a presença da assistência social
nos territórios e a perspectiva da proteção
proativa e da prevenção de situações de
fragilização de vínculos, de isolamentos e
de situações de risco pessoal e social.

x

trabalho realziado pelo PIM

290

2155

Manutenção do programa Primeira
Infância no SUAS

291

x

Albergue se mateve em
funcionamento

293

Qualificar os cuidados nos Serviços de
Acolhimento para crianças na primeira
infância afastadas do convívio familiar

x

294

Desenvolver ações de capacitação e
educação permanente que abordem
especificidades, cuidados e atenções a
gestantes, crianças na primeira infância e
suas famílias

x

295

Potencializar a perspectiva da
complementariedade e da integração entre
programas, serviços e benefícios
socioassistenciais
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trabalho realziado pelo PIM

não realizado

não realizado

x

trabalho realziado pelo PIM
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EIXO

SOCIAL

Promover o acesso à moradia e reduzir o déficit habitacional
Macro objetivo
Código 0108 PROGRAMA HABITAR
Realizar ações voltadas a viabilizar a moradia adequada às famílias, reduzindo o déficit habitacional do Município, planejando e
Objetivo 01 acompanhando a regularização fundiária.
Código
Código
Ação
Descrição
Iniciativa Descrição Iniciativas
Sim Não Em parte Descrição
Habilitação do municipio junto as esferas
Foram encaminhados projetos
298
federal e estadual para execução de
para a execução de programas
programas de moradia
de moradia, cadastro de
Manutenção do Departamento de
2101
Seleção dos beneficiários dos programas
famílias com intresse em
Habitação
299
habitacionais
habitações de interesse social
Planejamento e execução dos projetos de
e planejamnto de projetos de
300
trabalho técnico social.
trabalho técnico social.
x
processos inciados sem
Regularização fundiária
296
Realização das regularizações fundiárias
1055
finalização
x
Palnejamento e execução dos projetos de
300
trabalho técnico social.
atendimento de demandas
Melhorias habitacionais
2102
Dar continuidade às ações de melhorias
relacionadas a melhorias
297
habitacionais.
x
habitacionais
Criar um programa de concessão de lotes
Concessão de lotes para
301
regularizados para famílias em situação de
x
1056
construção de moradia
ação não realizada
vulnerabilidade social.
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Iniciativas Não Orçamentárias
EIXO

SOCIAL

Macro objetivo
Promover o acesso à moradia e reduzir o déficit habitacional

PROGRAMA AÇÃO E CIDADANIA
Planejar, executar e monitorar ações de politicas sociais que visam as garantias dos direitos sociais, buscando autonomia e
Objetivo 01 cidadania aos Venâncio - airenses
Código 0107

Sim

Iniciativas

Não

Em parte Descrição

162-Criar equipe de trabalho, envolvendo as Secretarias do Meio Ambiente e de Habitação e
Desenvolvimento Social, para articular e mobilizar os catadores de materiais recicláveis.

x

271 - Buscar recursos para a construção de um centro de convivência de idosos e promover a sua manutenção.

x

ação não realizada
adequação da Lei de
Benefícios Eventuais 6.1822018

x

ação não realizada
Excluída a Iniciativa na LDO e
LOA 2018, Lei nº 6.211 de 16
de Outubro de 2018
Excluída a Iniciativa na LDO e
LOA 2018, Lei nº 6.211 de 16
de Outubro de 2018

273- Readequação da legislação de benefícios eventuais

ação não realizada

x

286 - Readequação da legislação vigente para acolhimento institucional de pessoa idosa

x
385 - Construção de CRAS
x
386 - Construção de Centro Dia
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AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS
PREVISTAS E ALCANÇADAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - AVALIAÇÃO DE METAS 2018
PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO LIQUIDADO

Produto da ação

Meta

___

___

Executado

Avaliação

Programa 0015 - Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado - Desenvolvimento Econômico
1057 - Equipação da secretaria
de desenvolvimento econômico
2103 - Manutenção da secretaria
de desenvolvimento econômico

Livre

Livre

TOTAL DO PROGRAMA

100,00

411.172,00
411.272,00

369,00

268.525,76
268.894,76

369,00

267.879,09
268.248,09

369,00

267.879,09

___

___

horas
capacitação/servidor

2h

Programa Meio
com Ações sem
Meta para Avaliação

268.248,09

Programa 0101 - Progestão
2003 - Capacitação e motivação
do servidor

Livre

TOTAL DO PROGRAMA

1.500,00
1.500,00

Programa 0109 - Venâncio Aires - Cidade Empreendedora
2105 - Incentivo a promoção
Livre e
industrial, comercial e de
Vinculado
serviços
74.952,00
1058 - Equipação da sala do
empreendedor

Livre

2104 - Manutenção da sala do
empreendedor

Livre

2107 - Fomento a atividade de
artesanato

Livre

0,00
0,00

0,00
0,00

29.201,40

100,00

0,00

0,00

129.642,00

62.642,41

62.641,04

0,20

56 horas
total

0,00

58.053,40

5.600,00

0,00

0,00

Número de
empresas
29.201,40 incentivadas
Unidades
0,00 equipadas
Número de
empreendedores
62.641,04 atendidos

0,00

1
2
1
300

Número de artesãos
beneficiados

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000
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2106 - Promoção e apoio a
eventos de fomento Ind.Coml. E
serviços

Número de eventos
realizados

Livre
40.500,00

TOTAL DO PROGRAMA

250.794,00

Programa 0110 -Venâncio Profisional
2108 - Realização/apoio a
treinamentos de capacitação
Livre
profissional
TOTAL DO PROGRAMA

73.500,00
73.500,00

36.800,00
157.496,01

42.000,00
42.000,00

4.800,00
96.642,44

42.000,00
42.000,00

3

4.800,00

1

II FESTIVAL DO
BALONISMO

96.642,44

42.000,00

Número de
pessoas
capacitadas

240
informação Senai

42.000,00

Programa 0113 - Venâncio Capital Nacional do Chimarrão

372.100,00

450.477,74

335.158,75

30.340,47

Número de obras
realizadas

2

1,00

projeto
mirante/Figueira e
revitalização das
praças
Projeto
Rota do

76.267,00

135.121,24

130.000,50

130.000,50

Número de projetos
realizados

2

2,00

Chimarrão
Dominical e

1,00

ATURVARP

Livre
1079 - Construção de obras
voltada a promoção do turismo
2124 - Realização de projetos
voltados ao turismo
2126 - Apoio a entidades em
eventos /projetos voltados ao
turismo
2127 - Apoio a representantes
oficiais - turismo
TOTAL DO PROGRAMA

Livre

Livre
0,00

7.424,00

2.000,00

0,00

7.424,00

7.424,00

Livre

450.367,00

593.022,98

0,00
472.583,25

0,00

Número de
eventos/projetos
apoiados
Número de
representantes
apoiados

167.764,97

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - AVALIAÇÃO DE INICIATIVAS

Iniciativas Orçamentárias
EIXO
ECONOMICO FINANCEIRO
Macro
objetivo Fomentar empresas e atividades econômicas
Código
0109
VENÂNCIO AIRES CIDADE EMPREENDEDORA
Objetivo Desenvolver ações visando fomentar a atividade empresarial dos setores produtivos da industria, comércio e serviços visando aumentar a
01
competitividade e performance economica do município.
Código
Código
Em
Ação
Descrição
Iniciativa Descrição Iniciativas
Sim Não
parte
Descrição

302
2105

2106

X
305

Promoção da expansão do Distrito Industrial.

307

Implantação do berçário industrial.

387

Registro das marcas da capital nacional do
chimarrão

308

Promoção e apoio a eventos de fomento
empresarial.

306
2104

Manutenção da Sala do Empreendedor

383
306
1058

Concessão de incentivos empresariais.

Incentivo a Promoção Industrial, Comercial
e de Serviços

Promoção e apoio a eventos de fomento
industrial, comercial e de serviços

Auxílio f inanceiro no valor de R$ 9.576,00
para a empresa J. S. Atelier Ltda e
ressarcimento de aluguel para a empresa
Loni Bergmann Ruppenthal ME no valor de
R$ 19.625,40.

Equipação da Sala do Empreendedor
383

X
X

X

Protocolado no IMPI, valor de R$ 4.800,00,
aguardando def erimento, conf orme
Contrato Administrativo 123/2018.

X

Inaugurou a Central do
Empreendedor, espaço único de
atendimento aos empreendedores e
iniciou as atividades do
PROMESVA, Programa Municipal
de Microcrédito e Economia
Solidária.

X

Inaugurada em 29 de agosto

Manutenção e expansão das atividades da
sala do empreendedor.

Instalação e manutenção da Central do
Empreendedor
Manutenção e expansão das atividades da
sala do empreendedor.

X

Instalação e manutenção da Central do
Empreendedor
X

2107

Fomento a atividade de artesanato

372

Fomento a atividade de artesanato.
x

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

Realização de feiras mensais e
participação em eventos
municipais.
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ECONOMICO FINANCEIRO
EIXO
Macro
objetivo Aumentar a competitividade e performance econômica do municipio
Código
0110

PROGRAMA VENÂNCIO PROFISSIONAL

Objetivo
01
Realizar ações voltadas a promoção da capacitação profissional visando elevar o nivel de mão-de-obra qualificada para as empresas.
Código
Ação
2108

Descrição
Realização/apoio a treinamentos de
capacitação profissional

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas
Realização e apoio a treinamentos de
312
capacitação profissional.

Sim Não

Em
parte

Descrição

X

Iniciativas Não Orçamentárias
EIXO
ECONOMICO FINANCEIRO
Macro
objetivo Fomentar as empresas e atividades econômicas
Código
0109
PROGRAMA VENÂNCIO AIRES CIDADE EMPREENDEDORA e VENÂNCIO PROFISSIONAL
Objetivo Desenvolver ações para fomentar a atividade empresarial dos setores produtivos da industria, comércio e serviços visando aumentar a
01
competitividade e performance econômica do município.
Em
Sim Não parte Descrição
Iniciativas

303 - Articulação junto a outros órgãos para adesão a programas de crédito
304 - Articulação para instalação de novos empreendimentos no município
309 - Buscar fortalecer a diversificação da economia local
310- Articulação com empresários e associações representativas para buscar intermediação de soluções
deproblemas estruturais
311 - Buscar parceria com Escola Técnicas e Universidades para a qualificação profissional

X

PROMESVA

X
X

Visita à empresários

X
X

CDES
SENAI

Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000
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EIXO
Macro
objetivo
Código
0110
Objetivo
01
Código
Ação
2127

2124

ECONOMICO FINANCEIRO
Aumentar a competitividade e performance econômica do municipio

PROGRAMA VENÂNCIO CAPITAL NACIONAL DO CHIMARRÃO
Realizar ações fomentando o turismo, divulgando o Município e contribuir para a mehoria da economia local
Código
Em
Descrição
Iniciativa Descrição Iniciativas
Sim Não parte
Apoio a representantes oficiais do muncipio
Apoio a representanets oficiais - Turismo
377
em eventos que promovam o turismo fora do
municipio.
Criação e manutenção do cadastro dos
376
x
pontos turísticos do município.
Criação de projeto para desenvolver o
366
x
turismo fluvial em Mariante.
Promoção de cursos de capacitação na área
358
x
do turismo.
Incentivo a empreendimentos que fazem
359
x
parte das rotas turísticas.
Incentivo ao desenvolvimento das rotas
379
x
turísticas.
Manter a participação do município na
362
Associação de Turismo do Vale do Rio
X
Pardo - ATURVARP.
Realização de projetos voltados ao turismo
Elaboração e distribuição de material de
363
x
divulgação do turismo no município.
Projeto de incentivo a visitação as rotas
361
x
turísticas no município.
Implantação e Manutenção de placas de
368
x
sinalização turística.
367
Desenvolvimento do Projeto Rua Coberta
x
369

Preservação de recursos naturais e culturais.

378

Implantação do Ecoturismo no Município.

382

Instalação e manutenção do CAT - Centro de
x
Atendimento ao Turista.

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

x

Descrição

CAT trabalha na atualização do
cadastro/invesntário turístico

Cursos SENAR
Incentivo em assessoria, reuniões,
articulação com ATURRCHIM
Criação de passeios temáticos
Contribuição mensal, conforme Lei
4.691/2010 no vslor de R$ 350,00.
Folder em elaboração
Maior divulgação dos atrativos nas
redes sociais
Sinalização parcias na RSC
422/Região serrana
Proposta cadastrada SICONV

Nenhuma atividade específica e
orientada
Instalado desde março no prédio do
museu, centro da cidade

Estado do Rio Grande do Sul
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357

367

Implantação e Manutenção de placas de
sinalização turística.
Desenvolvimento do Projeto Rua Coberta

370

Construção de novas Praças - parcão

x
x

371

Construção de mirantes no Município

x

368

1079

Construção de obras voltadas a promoção
do turismo

373
374
379
2126

Apoio a Entidades em Eventos/Projetos
voltados ao Turismo

x

Revitalização das praças

375

Construção de um monumento temático
relacionado ao título "Capital Nacional do
Chimarrão".
Realizar obras de infraestrutura para
desenvolvimento de rotas turísticas.
Incentivo ao desenvolvimento das rotas
turísticas.
Promoção/Apoio a eventos que promovam o
turismo no município.

x

Atividades coordenadas pelo
Planejamento e Gabinete da
Primeira Dama - contrato 136-2018
revitalização praça Thomas Pereira
S/Dotação orçamentária
Proposta cadastrada SICONV
Proposta cadastrada SICONV
Projeto em fase de elaboração no
Planejamento

x
Proposta cadastrada SICONV
x

S/Dotação orçamentária

x

S/Dotação orçamentária
Festival do Churrasco e Chimarrão,
Festival do Balonismo

x

Iniciativas Não Orçamentárias
ECONOMICO FINANCEIRO
EIXO
Macro
objetivo Fomentar as empresas e atividades econômicas
Código
0109
PROGRAMA VENÂNCIO CAPITAL NACIONAL DO CHIMARRÃO
Objetivo
01
Realizar ações fomentando o turismo, divulgando o Município e contribuir para a mehoria da economia local
Em
Sim Não parte
Iniciativas

360 - Criação de controle de visitas as Rotas Turisticas
x

364 - Regularização das áreas de preservação permanente

x

365- orientação dos empreendedores de tursimo quanto a legislação ambiental

x

380 - reativação do conselho municipal de turismo e criação do fundo do turismo
x
Rua Osvaldo Aranha, 634 - Venâncio Aires/RS. CEP 95800-000. (051) 3983.1000

Descrição
Controle adotado na Figueira Centenária,
Mirante, além do museu e Escola do
Chimarrão.

Regularização de APP's atreladas
ao Meio Ambiente
Cursos SENAR/Legislação
Ambiental em áreas rurais
Conselho ativo desde julho/17 e
Fundo Municipal criado em
março/18

AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS
PREVISTAS E ALCANÇADAS
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

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

SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO - AVALIAÇÃO DE METAS 2018
PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO ORÇAMENTO
TOTAL
PREVISTO
ATUAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

Produto da ação

Meta

Executado

___

1 equipamento
de som
adquirido

___

-

2h

6,454

Avaliação

Programa 0016 -Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Cultura e Esportes

1062 - Equipação da secretaria
de cultura, esportes e turismo

Livre

27.000,00

5.613,00

5.613,00

5.613,00

___

2109 - Manutenção da secretaria
de cultura, esportes e turismo

Livre

681.454,00

453.074,64

442.782,31

441.830,85

___

708.454,00

458.687,64

448.395,31

447.443,85

Programa 0101 - GESTÃO POR EXCELÊNCIA
2003 - Capacitação e motivação
do servidor
Livre

1.200,00

0,60

0,00

horas
0,00 capacitação/servid

TOTAL DO PROGRAMA

1.200,00

0,60

0,00

0,00

TOTAL DO PROGRAMA

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

atendido
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Programa 0111 - CULTURA LIVRE COMPARTILHE ESSA IDEIA
1064 - Equipação da biblioteca
pública municipal
Livre
4.000,00
2110 - Realização de eventos
culturais do calendário oficial

0,00

0,00

0,00

340.380,43

375.110,00

534.329,10

342.945,43

2110 - Realização de eventos
culturais do calendário oficial
2111 - Apoio a entidades para
realização de eventos/projetos
cult.
2111 - Apoio a entidades para
realização de eventos/projetos
cult.

Livre
Fundo
Municipal
Cultura

0,00

31.885,00

31.847,74

Livre
Fundo
Municipal
Cultura

129.200,00

0,00

0,00

128.822,00

120.000,00

20.000,00

20.000,00

2112 - Apoio a representantes
oficiais - CULTURA

Livre

16.200,00

3.178,00

2.100,00

2.100,00

2113 - Realização de projetos
culturais

Livre

25.254,50

48.950,17

48.950,14

48.950,14

2114 - Manutenção da biblioteca
indústria do conhecimento
2115 - Manutenção da biblioteca
pública municipal
2115 - Manutenção da biblioteca
pública municipal

Livre
Livre e
Vinculado
Fundo
Municipal
Cultura

2116 - Manutenção de espaços
públicos de acesso a internet

Livre

TOTAL DO PROGRAMA

Biblioteca Pública
equipada

1

1

20

40

Número de
31.712,74 eventos realizados

0,00

24.110,00

11.648,65

4.511,65

4.511,65

190.887,00

189.664,80

165.959,45

165.525,15

Número de
entidades
apoiadas
Número de
representantes
oficiais apoiados
Número de
projetos culturais
realizados
Biblioteca
indústria do
conhecimento
mantida

atendido

5

3.500,00

85.368,31

85.368,31

300,00

0,00

0,00

897.383,50

1.025.024,03

701.682,72

698.548,42
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2
atendido
parcial

6

2

4

2

1

1

atendido
parcial

atendido

1
Biblioteca Pública
85.368,31
mantida
Número de
telecentros
0,00
mantidos

atendido

1
atendido

2

4
atendido
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Programa 0112 - ESPORTE É VIDA
2119 - Apoio a representantes
oficiais - Esporte

Livre

1065 - Construção de espaços
Livre e
públicos de desporto comunitário Vinculado

1077 - Equipação de espaços
Livre e
públicos de desporto comunitário Vinculado

20.600,00

1.681.000,00

29.215,00

1.835.471,29

19.230,00

464.923,48

19.230,00

376.989,97

100,00

0,00

0,00

0,00

Número de
representantes
apoiados
Número de
espaços
esportivos
construídos
Número de
espaço público de
desporto
comunitário
equipados
Número de
entidades
apoiadas
Número de
projetos
realizados

10

atendido
3

1

376.100,00

414.000,00

0,00

0,00

2118 - Realização de projetos de
desporto comunitário

Livre

51.900,00

104.308,92

75.216,12

75.216,12

2120 - Manutenção de espaços
públicos de desporto comunitário

2.610,00

14.515,88

14.514,92

Número de
14.514,92 espaços mantidos

4

Livre

126.840,22

56.404,61

Número de
56.404,61 eventos realizados

15

123.300,00
2.255.610,00

2.524.351,31

630.289,13

TOTAL DO PROGRAMA

542.355,62

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

1
atendido

Livre

Livre e
Vinculado

3
atendido

2117 - Apoio a entidades para
eventos/Projetos esportivos

2122 - Realização de eventos
esportivos do calendário oficial

15

2

7
atendido

2

2
atendido
4
atendido
23
atendido
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SECRETARIA DA CULTURA - ACOMPANHAMENTO INICIATIVAS

Iniciativas Orçamentárias
EIXO
Macro
objetivo
Código
0111
Objetivo 01
Código
Ação

2110

SOCIAL
Incentivar a promoção de eventos culturais coma participação popular

PROGRAMA CULTURA LIVRE COMPARTILHE ESSA IDEIA
Realizar ações voltadas a promoção de diversificação da cultura no Município, visando elevar o nível cultural e a participação da população.
Código
Em
Descrição
Iniciativa
Descrição Iniciativas
Sim Não parte

Realização de eventos culturais do
Calendario Oficial

334

Realização dos eventos culturais do calendário
oficial de eventos do município.

x

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

Descrição

40 eventos realizados: Terno De Reis, Escolha Da
Corte Do Carnaval, Escolha Da Corte Do
Carnaval Adulto E Infantil Do Interior, Carnaval
De Rua, Pascoa, Sarau Biblioteca 46 Anos
Aniversario, Festival Do Churrasco E Chimarrão,
Inauguração Do Ice Hot Na Praça Evangelica,
Festival De Gaiteiros, Aniversário Municipio,
Escolha Da Garota Teuto, Rodeio Atva, Sarau De
Aniversario Municipio, Arraial Solidario, Baile
Taça Da Amizade, Festa Municipal do Colono,
Festejos de Kerb, Feira do Livro, Festejos
Farroupilha, 2º Premiarte, Festival de
Balonismo, Festival da mais Bela Voz, A mais
Bela negra RS, Festival Canto da Viola, 10 etapas
dos Festivais Estudantis de Musica e a final do
Festival, Escolha das Soberanas da 15ª
Fenachim, Festival Folclorico de Danças Alemãs
infanto juvenil, Natal Cor e Magia.

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

335

318 Incentivo a grupos de dança do município.
320 Incentivo ao tradicionalismo no município.
Apoio a entidades para realização de
2111
eventos/projetos culturais

2112

Apoio a representantes oficiais - Cultura

2 Projetos habilitados LEMIC: Registro Sonoro
e Escolas Rurais, compartilhando arte e
cultura com as escolas do interior.

Apoio e parceria e incentivo a entidades e
produtores para fomento e promoção da cultura no x
município.
x
x

324

Reestruturação e Manutenção da Orquestra
Municipal.

x

325

Implantação de projeto de incentivo a leitura.

x

328

Incentivo a culturas populares.

x

340

Fomento e incentivo a arte teatral.

x

321

Apoio a representantes oficiais do município em
eventos culturais fora do município.

x

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

Não realizado
Realizada a Semana Farroupilha
Maestro com convocação para reger a
Orquestra
2 Projetos habilitados LEMIC: Registro Sonoro
e Escolas Rurais, compartilhando arte e
cultura com as escolas do interior.
Realização do Carnaval de Rua
2 Projetos habilitados LEMIC: Registro Sonoro
e Escolas Rurais, compartilhando arte e
cultura com as escolas do interior.
2 representantes oficiais: Escola de Samba
Malandros do Ritmo e Coral São Martinho de
Vila Palanque

Estado do Rio Grande do Sul
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332

Disponibilização e apoio a oficinas culturais.

x

Oficinas de violão e flauta doce.

313

Realização de festivais escolares e Municipais.
Realização de Conferência Municipal de Cultura
de 2 em 2 anos.

x

10 Edições do festival estudantil de musica

317

2113

Realização de projetos culturais

319

Realização de festivais de danças.

324

Reestruturação e Manutenção da Orquestra
Municipal.

x

325

Implantação de projeto de incentivo a leitura.

x

337

Criação do Sistema Municipal de Cultura.

338
2115

Manutenção da Biblioteca Publica
Municipal

322

1064

Equipação da Biblioteca Publica Municipal

322

2114

Manutenção da Biblioteca Indústria do
Conhecimento

2116

Manutenção de espaços públicos de
acesso a internet

Promoção ou Participação de Fóruns Regionais
de Cultura.
Ampliação e manutenção da biblioteca pública
municipal, com acesso à internet

x

Não realizado

x

Não realizado
Maestro com convocação para reger a
Orquestra
2 representantes oficiais: Escola de Samba
Malandros do Ritmo e Coral São Martinho de
Vila Palanque

x

Em elaboração

x

Não realizado

x

Efetuadas despesas com manutenção da
Biblioteca,

Ampliação e manutenção da biblioteca pública
municipal, com acesso à internet

x

Não houveram despesas com equipação da
Biblioteca

329

Manutenção da Biblioteca Indústria do
Conhecimento.

x

Efetuadas despesas com manutenção da
Biblioteca,

326

Promover facilidades à população no acesso à
internet através de telecentros e rede wirelles em
espaços públicos.

x

Wireless na praças centrais, na biblioteca
publica e industria do conhecimento, Parque
do Chimarrão
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EIXO
Macro
objetivo
Código
0112

SOCIAL

Incentivar práticas desportivas, prevenindo o sedentarismo

PROGRAMA ESPORTE É VIDA

Realizar ações voltadas a promoção e diversificação do esporte e lazer no municipio visando promover o bem-estar e prevenir o sedentarismo da
Objetivo 01 população.
Código
Ação

Descrição

Código
Iniciativa Descrição Iniciativas
351

346

2117

Realização e incentivo a projetos sócioesportivos
nos bairros.

x

Realização de campanhas de incentivo a pratica
esportiva

x

Apoio a entidades para eventos/projetos
esportivos
345

2119

Em
Sim Não parte Descrição

Apoio a representantes oficiais - Esporte

353

Não realizado
Campanha do Dia do Desafio em parceria com
o SESC, com arrecadação de tênis esportivos

x

Apoio atraves do PROMIEA. 7 Projetos
habilitados: Participações Esportivas do
Avante; Integração atraves do esporte das
Com. da cidade e interior, Meeting de Verão
de BMX e Abertura Camp. Gaucho de
Bicicross, 7ª Copa MOCVA 2018, Indios do
Futuro, Febre de Futsal e Tutaloko Trilha
Clube

x

15 auxilios de representação em 2018:
Esporte Clube Palanque (3x), Associação
Esportiva e Recreativa São Pedro ASSESPE
(2x), Associação Esportiva Venancio Aires
ASSOEVA (3x), Escolas Monte das Tabocas
e Conego Albino Juchem para Bom de Bola
(2x), Natahlia Bortholuzzi e Nayara Simões,
Esporte Clube Flor de Maio, Carlos Kroth,
Equipe de Bolão Unidas, Equipe de Futebol
de areia.

Apoio ao esporte amador.

Apoio a representantes oficiais do município em
eventos esportivos fora do município.
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2120

1077

2118

Manutenção de espaços públicos de
desporto comunitário

341

Equipação de espaços públicos de
desporto comunitário

348

Equipação dos espaços públicos de
desporto comunitário.

342

Ampliação e manutenção do projeto Verão Legal.

344

Realização dos jogos escolares dos bairros e
jogos escolares de Venâncio Aires.

351

Realização e incentivo a projetos sócioesportivos
nos bairros.

Realização de projetos de desporto
comunitário

352

343

2122

Melhoria e manutenção dos espaços públicos de
desporto comunitário.

Realizadas despesa de manutenção da
Academia Grao Para, com abastecimento de
agua.

x
x
x

Realizado o Volei verão

x

Foram realizadas as modalidades do JEVA
de: atletismo, volei, basquete, tenis de mesa,
xadrez, peguebol, futebol de campo, futsal,
handebol.
x
Não realizado

Realização e incentivo à diversificação de
modalidades esportivas.

x

Participação nos Jogos Intermunicipais do RS e
Jogos Escolares do RS.

x

Realização de eventos esportivos do
Calendario Oficial
345

Não houve equipação nesta ação

Apoio ao esporte amador.

x
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contemplada atraves da iniciativa 345
Foram realizadas as modalidades do JERGS
de: atletismo, volei, basquete, tenis de mesa,
xadrez, peguebol, futebol de campo, futsal,
handebol.
Realização de 23 eventos esportivos: Volei
Verão, Destaque Esportivo 2017, Toboagua
Gigante, Pedal Do Chimarrao, Campeonato
Estadual De Karate-Do, Torneio De Xadrez,
Copa Rotary Volei De Areia, Campeonato Vkc
Kart, Campeonato De Boliche, Corrida Do
Chimarrao, Tabocha, 9 modalidades do JEVA:
atletismo, volei, basquete, tenis de mesa, xadrez,
peguebol, futebol de campo, futsal, handebol,
campeonato de volei misto, passeio ciclistico,
Destaque esportivo, Campeonato de VKC Kart,

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Venâncio Aires

1065

Construção de espaços públicos de
desporto comunitário

347

Construção de espaços públicos de desporto
comunitário.

356

Construção de centros esportivos - ginásios.

Inauguração de 2 academias ao ar livre:
Academia no Bairro União e Santa emilia.
3 Obras concluidas:Ginasio de Linha
Mangueirao e de Linha cachoeira e da Pista
de Atletismo. Caminhodro 1ª etapa em
execução; Caminhodro 2ª etapa - projeto e
análise; Quadra de tenis Parcão em processo
de início de obra; Quadra Bairro Battisti em
processo de início de obra; Quadra esportiva
Parque do Chimarrão em execução; Ginasio
Rincão de Souza em execução (5ª medição).
A cobertura da quadra do bairro Batisti
aguarda termino da obra da quadra par inicio
da obra.

x

x

Iniciativas Não Orçamentárias
Programa 0111 CULTURA LIVRE COMPARTILHE ESSA IDEIA
EIXO

SOCIAL

Macro
objetivo

Incentivar a promoção de eventos culturais coma participação popular

Código
0111

PROGRAMA CULTURA LIVRE COMPARTILHE ESSA IDEIA

Objetivo 01

Realizar ações voltadas a promoção de diversificação da cultura no Município, visando elevar o nível cultural e a participação da população.
Em
Iniciativas
Sim Não parte Descrição
Incentivo e auxílio na participação dos
314 - Fomento à parceria da União e Estado em projetos culturais
programas de incentivo Lic e Rouanet
x
Realizada audiencia pública para a realização
do Carnaval de rua no acesso Dona
x
315 - Reestruturação da organização do Carnaval no município
Leopoldina.

316 - Qualificação/melhoramento da legislação municipal de fomento à participação da iniciativa privada no
finaciamento das atividades culturais

x

Realizado planejamento dos eventos 2019 e
disponibilizado no site da Prefeitura Municipal

333- Reprogramação do Calendário Oficial de eventos do Município
x

339 - Articulação do RODA CINE Municipal

Não realizado

x
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Não realizado
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Iniciativas Não Orçamentárias
EIXO
Macro
objetivo
Código
0112

SOCIAL
Incentivar práticas desportivas, prevenindo o sedentarismo

PROGRAMA ESPORTE É VIDA

Realizar ações voltadas a promoção e diversificação do esporte e lazer no municipio visando promover o bem-estar e prevenir o sedentarismo da
Objetivo 01 população.
Em
Iniciativa
Sim Não parte Descrição
Foi criada uma comissão para elaboração da
x
349- Articulação e Elaboração da legislação de patrocínios para o esporte profissional
Lei de Patrocinios

x

350 - Apoio a Secretaria de Infraesturtura e Serviços Públicos nos projetos de revitalização de áreas de lazer
x
354 - Reestruturação do Conselho Municipal do Esporte e seu respectivo Plano Municipal e Fundo Municipal
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Através do projeto "Venâncio é minha é de
todos" coordenado pelo gabinete da primeira
dama e integrando diversas secretarias e
setores da prefeitura, as ações são realizadas
em parcerias com entidades locais e com
empresas através do "programa adote essa
idéia".
O projeto Venâncio é minha é de todos
abrange diferentes espaços públicos em todas
as áreas do município.
Ja criado o Conselho, o Fundo e o Plano
Municipal

AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS
PREVISTAS E ALCANÇADAS
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - AVALIAÇÃO DE METAS 2018
PROGRAMAS/PROJETOS
ATIVIDADES

RECURSO

ORÇAMENTO
PREVISTO

ORÇAMENTO
ATUAL

Programa 0017 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Meio Ambiente
1080 - Equipação da secretaria
Livre
100,00
0,00
de meio ambiente
2128 - Manutenção da secretaria
Livre
525.554,00
615.306,02
de meio ambiente
TOTAL DO PROGRAMA

525.654,00

615.306,02

TOTAL
EMPENHADO

TOTAL
LIQUIDADO

0,00
612.471,69
612.471,69

Produto da
ação

Meta

Executado

0,00

___

___

-

612.471,69

___

___

horas
capacitação/
servidor

2h

Avaliação

612.471,69

Programa 0101 - Gestão por Excelência
2003 - Capacitação e motivação
do servidor

Livre

2.800,00

0,00

0,00

0,00

2003 - Capacitação e motivação
do servidor

Fundo
Meio
ambiente

1.500,00

1.500,00

365,30

365,30

TOTAL DO PROGRAMA

4.300,00

1.500,00

365,30

365,30

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

0

0%
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Programa 0103 - Minha Cidade Aqui

1082 -Preservação ambiental e
recuperação de áreas
degradadas

Livre

2130 - Orientação e educação
ambiental

Fundo
Meio
ambiente

3.000,00

28.000,00

0,00

28.000,00

0,00

11.205,23

0,00

Livre

7.100,00

31.049,08

31.049,07

29.837,87

2131 - Manutenção dos serviços
de fiscalização e licenciamento

Livre

564.391,00

596.041,00

596.040,45

596.040,45

Fundo
Meio
ambiente

72.990,00

76.168,19

33.643,92

100%

Número de
ações

6

4 eventos de
recolhimento de
lixo eletrônico; 1
de pneus, 1
campanha de
limpeza do
Mariante;
Caixas de
Abelhas

100%

Serviço
fiscalização
ambiental
mantido

1

Mantido o ano
todo pelos
técnicos

100%

Número de
ações

11.205,23

2130 - Campanhas de orientação
e educação ambiental - Fundo
municipal do meio ambiente

2131 - Manutenção dos serviços
de fiscalização e licenciamento

4

1 nascente
recuperada;
Entregas de
mudas de
árvores em
Escolas,
Solicitadas por
empresas e
passoas
físicas;

32.830,58
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1084 - Instalação de
conteiners/Lixeiras

Vinculado

5.278,00

5.278,00

0,00

0,00

Livre

266.110,00

265.981,22

265.981,22

265.981,22

2129 - Manutenção da usina de
triagem
2129 - Manutenção da usina de
triagem - Fundo municipal do
meio ambiente

Fundo
Meio
ambiente

74.810,00

74.810,00

0,00

0,00

2133 - Serviço de coleta de lixo

Livre

4.840.010,00

4.397.092,98

4.367.394,99

4.367.394,99

1104 - Equipação dos Serviços
de Fiscalização e Licenciamento

Fundo
Meio
ambiente

24.000,00

34.126,84

27.335,10

27.335,10

2159- Serviço de bem estar e
proteção animal

Fundo
Meio
ambiente

0,00

32.000,00

24.340,00

24.340,00

5.356.989,98

5.354.965,44

TOTAL DO PROGRAMA

5.885.689,00

5.540.547,31

Número de
lixeiras
construidas

10

0

0%

tonelada de
material

1.000

874,12 ton

87,4%

Tonelada de
12.000 10088,55 ton
lixo recolhido
Número de
1 GPS + 8
equipamentos
2
computadores
adquiridos
Chamamento
Público
Animais
015/2018
40
atendidos
foram 70
animais
atendidos
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MEIO AMBIENTE - AVALIAÇÃO INICIATIVAS

EIXO
Ma cro objetivo
Código 0103

Obje tivo 04

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Te r infraestrutura ade qua da ao cre scimento do municipio e bem-e sta r da populaçã o

PROGRAMA MINHA CIDADE AQUI
Realizar ações voltada s a conservaçã o, proteção e recuperaçã o dos re cursos ambie ntais visando melhorar a suste ntabilidade no
meio urbano e rural, be m como o bem estar da população.

Código Açã o

Descrição

Código
Iniciativa

Descrição Iniciativa s

Sim

2129

Manutenção da usina de triagem

167

Manutenção da Usina de Triagem.

x

2130

Campanhas de orientação e educação
ambiental

Não

Em
parte

Descriçã o

158

Formar parcerias com entidades afins na
realização de ações e campanhas
educativas de proteção animal.

161

Implantação do projeto de educação e
acompanhamento na área de resíduos
domésticos.

x

Adesivos e propaganda
sobre recolhimento de lixo

165

Incentivo e regulamentação de reutilização
de água das chuvas.

x

IPTU mais

168

Realização de campanhas, oficinas,
seminários, encontros e capacitações
voltados à educação, orientação e
fiscalização ambiental.

x

Semana do meio ambiente
+ recolhimento de lixo
eletrônico + pneus;

174

Incentivo à implantação da reciclagem de
resíduos sólidos através de composteiras.

x

IPTU mais

176

Realizar parcerias público privadas para
implantação de hortas comunitárias
Revisar e implementar o Plano Municipal de
Gestão de Residuos Sólidos

x

x

x

Cisvale

178

Elaborar Plano de Educação Ambiental,
formal e informal, para nortear campanhas e
oficinas, com informação e conhecimento
aos diversos setores públicos e à
comunidade em geral.

x

Em andamento para
processo licitatório em
2019

179

Fomentar estudos, pesquisas, e
diagnósticos que subsidiem e colaborem
com a gestão ambiental do Município.

x

180

Desenvolver ações de articulação e de
incentivo à transversalidade da questão
ambiental dentro dos setores e Secretarias
da Gestão Pública Municipal, integrando-se
ao NUMESC.

x

181

Implantar Projeto incentivando desenvolver
ações e práticas ecológicas e sustentáveis
no meio rural, inclusive com pagamento por
serviços ambientais.

x

177
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2131

1082

2133

Manutenção dos serviços de
fiscalização e licenciamento

170

Executar o controle das atividades
potencialmente poluidoras através de
orientação, licenciamento e fiscalização
ambiental.

159

Desenvolver Plano de Proteção de áreas de
preservação permanente (APPs).

x

160

Elaborar e implementar Plano de arborização
nas vias públicas, incentivando a
revitalização de áreas verdes e a produção e
utilização de espécies nativas.

x

172

Incentivar a produção de mudas de árvores
nativas.

173

Incentivo à revitalização de áreas verdes e
institucionais, através de parcerias PúblicoPrivadas.

164

Reorganização e adequação dos containers.

Incentivo e assistência ao plantio de
arvores nativas

Serviço de coleta de lixo
169

1084
2159

1104

Instalação de containers/lixeiras
Serviços de bem estar e proteção
animal
Melhoria na infraestrutura da Usina de
Triagem

166
157

170

Realização da coleta, transporte e
destinação final dos resíduos sólidos
urbanos e rurais.
Instalação de lixeiras.
Elaborar e implementar a Politica de Defesa
e Proteção Ambiental
Executar o controle das atividades
potencialmente poluidoras através de
orientação, licenciamento e fiscalização
ambiental.
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x

x

x

x

x
x

ausência de orçamento

x

x
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iniciativas não orçamentárias
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
EIXO
Macro objetivo Ter infraestrutura adequada ao crescimento do municipio e bem-estar da população
Código 0103
Objetivo 04
Código Ação

PROGRAMA MINHA CIDADE AQUI
Promover o desenvolvimento sustentável, ecologicamente correto, socialmente justo e economicmente visível, em ação conjunta
entre todos os setores da comunidade, envolvendo o executivo, legislativo e a sociedade civil, visando a qualidade de vida do
ambiente e da população.
Código
Em
Descrição
Descrição Iniciativas
Sim Não
Descrição
Iniciativa
parte
Regulamentar a prática de pulverização
156
x
aérea de agrotóxicos
Criar equipe de trabalho para articular e
mobilizar os catadores de materiais
162
x
reciclados
Articulação de busca de uma área para
163
x
aterro de materiais inertéis
Revisar e implementar o Plano
Municipal de Gestão de Residuos
177
x
Sólidos
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2.2 APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO POR PROGRAMA DE
GOVERNO
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0101 - Gestão Por Excelência
INDICADOR

SERVIDOR
RESPONSAVEL

Referência
FÓRMULA/METODOLOGIA

Indicador
Previsto
LDO

Fonte
Data

Indicador

Resultado
NOTA EXPLICATIVA
Alcançado/Ano

Total de atendimentos da
Ouvidoria no prazo
% de atendimento da Ouvidoria
no prazo

Painel Gestor
Fiscale

Guilherme

11/07/2018

60 dias LF
13.460

74,03%

realizadas dentro do
prazo

80,53%

estão concluidas e
foram realizadas

80%

Total de atendimentos da
Ouvidoria

Numero de servidores que
ocupam cargos de chefia
% de cargos de chefia ocupados
por servidores efetivos

Roberto
Fiegenbaum

Folha de
Pagamento

31/12/2018

32%

32%

33,17%

Numero total de cargos de
chefia ocupados

% de satisfação dos servidores

Debora

Nota final geral da pesquisa de
clima dos servidores

Pesquisa de
Clima aplicada
em 08/05/2017

08/05/2017

93%

83%

______

Não possível a
mensuração pela falta
de aplicação de nova
pesquisa

% de satisfação geral dos
cidadãos

Geraldo

% de cidadãos entrevistados
que avaliaram os serviços
públicos como bom ou ótimo

Relatório da
pesquisa de
avaliação

31/05/2016

52%

60%

33,82%

136 Participantes (46
marcaram como bom
ou ótimo)

Folha de
Pagamento

31/12/2015

87,60%

91%

96,00%

05/07/2018

0,78

0,55

0,02621

31/12/2015

3

2

Total de servidores ativos
efetivos + empregados públicos
% de servidores ativos efetivos e
empregados públicos

Roberto
Fiegenbaum
Total servidores ativos no
municipio

Total acidentes de trabalho
Índice de acidente de trabalho

Total de servidores ativos

Número de processos
remodelados

39

Rafael

Juliana Luisa
Marcuzzo

1488

Número de processos
Controles
desenhados, analisados e
Coordenadoria
remodelados e normatizados
de Controle
através de Norma Interna
Interno
expedida pela Coordenadoria de
Controle Interno
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9

Indicador contempla
acidentes típicos, de
trajeto e doença
ocupacional

0102 - PROGRAM A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DIREITO DE TODOS
SERVIDOR
RESPONSÁ FÓRMULA/METODOLOGIA
VEL

INDICADOR

Referência
Fonte

31/12/2015

82%

88%

88%

93%

96%

93%

92%

90%

Alice

% de aprovação escolar - Anos Iniciais

Alice

31/12/2015

% de aprovação escolar geral

Alice

31/12/2015 87,50%

% mínimo anual de receitas de
impostos aplicados em manutenção e
desenvolvimento do ensino
%mínimo anual de receitas do FUNDEB
na remuneração dos profissionais da
educação

IDEB Anos Finais

IDEB Anos Iniciais

despesas com remuneração
profissionais
educação/receita Fundeb
O Ideb é calculado a partir de
dois componentes: taxa de
rendimento escolar
(aprovação obtida pelo censo)
e médias de desempenho nos
exames padronizados
aplicados pelo Inep (Prova
Brasil). Calculado de dois em
dois anos

Resultado
Alcançado/Ano

Indicador

% de aprovação escolar - Anos Finais

despesas com manutenção e
desenvolvimento do
ensino/receita de impostos
próprios e transferidos

Indicador
LDO

Data

relatório RVE31/12/2016- 28,95% E
TCE e RREO31 12 2017 26,76%
STN

28%

relatório RVE- 31/12/2016
82,21% E
E
TCE e RREO77,08%
STN
31/12/2017

83%

25,14%

74,29%
31/12/2015

4.3

4,5

4,8

31/12/2015

5.9

6,0

63

INEP

% de atendimento Educação Infantil
- 0 a 3 anos

número de alunos
matriculados 0 a 3 ano Censo
Escolar/estimativa do Censo
IBGE

TCE/RS

31/12/2014 45,10%

82%

61%

% de atendimento Educação Infantil
- 4 a 5 anos

número de alunos
matriculados 4 a 5 anos Censo
escolar/estimativa censo IBGE

TCE/RS

31/12/2014 68,95%

100%

100%
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0103 - M INHA CIDADE AQUI
Referência

SERVIDOR
RESPONSÁVEL

INDICADOR

% de cobertura de pavimentação na
área urbana SEDE

% de cobertura de pavimentação na
área urbana DISTRITOS FORA DA
SEDE

% populaçao com abastecimento de
água tratada

Fonte

FÓRMULA/METODOLOGIA

Total de ruas pavimentadas na
Controles Secretaria
área urbana da SEDE
de Planejamento
município/total de ruas área
urbana da SEDE município *

Leizer Bittencourt

Total de ruas pavimentadas na
área urbana dos DISTRITOS
FORA DA SEDE
município/total de ruas área
urbana dos DISTRITOS
FORA DA SEDE município *
17 mil ligações e 22 mil
economia (prédios,
condomínios) totalizando 51
mil pessoas.
População estimada para o ano
de 2017 - 70.481 pessoas

Leizer Bittencourt

Adilson Stertz

Controles Secretaria
de Planejamento

Data

Indicador

21/12/2018

67,33%

21/12/2018

46,29%

05/07/2018

72,36%

Meta LDO

Resultado
Alcançado/Ano

73,40%

67,33%

46,29%

Ilmor Dorr - CORSAN
72,00%

72,36%

Fonte: IBGE

MEIO AMBIENTE
0103 - minha cidade aqui
Referência
SERVIDOR
RESPONSÁVEL

INDICADOR

FÓRMULA/METODOLOGIA

Fonte

Data

Indicador

% de satisfação dos
usuários com o serviço de
coleta de lixo na área urbana

percentual de cidadãos
entrevistados que avaliou ao
Relatório
31/12/2012
serviço de coleta de lixo na área Pesquisa de
urbana como bom ou ótimo
satisfação

70%

% de satisfação dos
usuários com o serviço de
coleta de lixo na área rural

percentual de cidadãos
entrevistados que avaliou o ço
de coleta de lixo na área rural
como bom ou ótimo

70%

Indicador Resultado
LDO
Alcançado
/Ano

75%
82%

Relatório
31/12/2012
Pesquisa de
satisfação

75%
82%

SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
0103 - M INHA CIDADE AQUI
INDICADOR

SERVIDOR
RESPONSÁVEL

Referência
FÓRMULA/METODOLOGIA

Fonte

Data

Indicador

% satisfação dos usuários
com os serviços de limpeza e
conservação nas áreas
públicas

percentual de cidadãos entrevistados
Relatório pesquisa
que entendem o serviço como ótimo
31/12/2012
satisfação
ou bom ( notas de 7 até 10)

65%

% de satisfação dos
usuários em iluminação
pública geral

percentual de cidadãos entrevistados
Relatório pesquisa
que entendem o serviço como ótimo
31/05/2016
satisfação
ou bom

43,30%

percentual de cidadãos entrevistados
Relatório pesquisa
que entendem o serviço como ótimo
31/05/2016
satisfação
ou bom

35%

% satisfação dos usuários
com o sistema de trânsito

João

Indicador
LDO

Resultado
Alcançado/Ano

65%
76,60% região
central e 54,30%
região bairros
44%
56,90%

40%
62,60%

% satisfação dos usuários
com o transporte coletivo

João

percentual de cidadãos entrevistados
Relatório pesquisa
que entendem o serviço como ótimo
31/05/2016
satisfação
ou bom

41,80%
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42%

não foi realizada
pesquisa sobre o
assunto no
exercício 2018
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SAÚDE
0104 - SAÚDE AO ACESSO DE TODOS
Referência
INDICADOR

Data

% de amostras de água com presença de Escherichia coli, em
31/12/2016
Soluções Alternativas Coletivas

% de análise realizadas em amostras de água para consumo
humano ref. Parâmetros coliformes totais

31/12/2016

% de casos de doenças de notificação compulsória
imediata(DNCI) encer. Em até 60 dias

% cura de casos novos de tuberculose pulmonar

31/12/2016

% cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos
anos das coortes

% de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a
31/12/2016
19 anos

Indicador

Indicador
LDO
Resultado Alcançado/Ano

16,43%

6,00%

11,70%

135,57/%

90%

133,10%

sem
referência

85%

84,21%

17%

75%

17%

sem
referência

95%

100,00%

9,85%

10%

12%

% grupos de ações de Vigilância Sanitáaria em nosso
Município

31/12/2016

83,33%

83%

não finalizado/não
diponível no Portal BI Informações de Saúde do
Estado do Rio Grande do
Sul (Business
Intelligence)

% de óbitos de mulheres em idade fértil MIF(10 a 49 anos)
investigados

31/12/2016

95,45%

100%

86%

sem
referência

100,00%

sem óbitos registrados até
finalizar o ano

% de óbitos por Acidentes de Trabalho investigados
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0104 - SAÚDE AO ACESSO DE TODOS
Indicador
LDO

INDICADOR
Referência
% de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações
de agravos relacionados ao trabalho

91,89%

100%

% registro de óbitos com causa básica definida

sem
referência

100,00%

% de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de
Vacinação para crinças menores de dois anos

sem
referência

80%

não finalizado/não
diponível no Portal BI Informações de Saúde do
Estado do Rio Grande do

Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de
Atenção Básica

sem
referência

100%

33,00%

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de
Saúde do Programa Bolsa Família ( PBF)

31/12/2016

31/12/2016

91%

75%

não finalizado/não
diponível no Portal BI Informações de Saúde do
Estado do Rio Grande do
89%
Sul (Business
29%

Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção
Básica

sem
referência

29%

Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção
Básica

sem
referência

52%

Número de ciclos com mínimo de 80% de cobertura de
imóveis visitados para controle vetorial de dengue

sem
referência

66%

não se aplica
4%

0
Número de cas os novos de AIDS em menores de 5 anos

31/12/2016

0

0

Número de cas os novos de Sífilis congênita em menores de
um ano de idade

31/12/2016

3

3

Número de óbitos maternos em determinado período e local de
31/12/2016
res idência

0

1

0,46

0,46

Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulhres
de 25 a 64 anos

1

0

0,28
31/12/2016

0,17
Razão de exame de mamografia de rastreamento realizados
em mulheres de 50 a 69 anos

31/12/2016

0,37

Taxa de mortalidade prematura ( 30 a 69 anos ) pelas 4
principais doenças crônicas não transmissíveis

31/12/2016

121

0,37

não finalizado/não
diponível no Portal BI Informações de Saúde do
Estado do Rio Grande do
118
Sul (Business
5 (número absoluto)

Taxa de mortalidade infantil

Taxa de notificação de agravos ( acidentes e doenças )
relacionadas ao tarbalho

31/12/2016

10

10
33,90%

31/12/2016

104,87

50
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0105 - DESENVOLVIM ENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Referência
S ERVIDOR
RES PONS ÁVEL

FÓRMULA/METODOLOGIA

% de estabelecimentos
registrados no SIM fiscalizados

Jessica

Total de inspeções do
SIM/numero de
estabelecimentos
registrados

31/12/2015

% de inspeções permanentes
no momento do abate nos
estabelecimentos registrados
no SIM

Jessica

Número de Inspeções

Número de agroindústrias
familiares

Valdemir

% crescimento do valor da
produção primária

Egon

INDICADOR

Indicador
LDO

DEZ

100%

100%

100%

31/05/2016

100%

100%

100%

Numero de agroindustrias
familiares registradas no
municipio

31/12/2014

31

32

32

% aumento de produção
primária

31/12/2015

-1,69

5%

Fonte

Data

Indicador

0106- EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, EFETIVIDADE
Referência
INDICADOR

SERVIDOR
RESPONSÁVEL

FÓRMULA/METODOLOGIA

Fonte

% de aumento da arrecadação da
receita de dívida ativa

Egon

Arrecadação dívida ativa ano
atual/Arrecadação dívida ativa
ano anterior x 100

Indicador Resultado
LDO
Alcançado/
Ano

Data

Indicador

Balancete
receita

31/12/2015

143,84%

5,09%

68,21%

Egon

Receita própria de impostos
arrecada ano atual/Receita própria
de impostos arrecadada ano
anteior x 100

Balancete
receita

31/12/2015

10,14%

5,23%

113,65%

% de aumento da arrecadação
das receitas correntes próprias
geral

Egon

Receita corrente própria geral
arrecadada arrecadada ano
atual/Receita própria corrente
própria geral arrecadada ano
anterior x 100

Balancete
receita

31/12/2015

27,79%

6.56%

107,98%

% de participação da receita
corrente própria

Egon

Total da receita corrente
própria/total da receita corrente
geral x 100

Balancete
receita

31/12/2016

20,72%

21,05%

19,21%

Número de projetos aprovados
SICONV

Marilini

Número de projetos aprovados
SICONV

Siconv

31/12/2015

9

5

16

Número de projetos cadastrados
SICONV

Marilini

Número de projetos cadastrados
SICONV

siconv

31/12/2015

19

10

65

% de aumento da arrecadação da
receita própria de impostos
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HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
0107 - AÇÃO E CIDADANIA
Referência
INDICADOR

SERVIDOR RESPONSÁVEL FÓRMULA/METODOLOGIA

% de satisfação da população quanto aos
serviços e programas da Política de
Assistência Social

Jeferson

Fonte

percentual de cidadãos
Relatório
entrevistados que avaliou os
projetos sociais desenvolvidos pela pesquisa de
Secretaria no Município como bom satisfação
ou ótimo

Data Indicador

31/05/2016

55%

Indicador
LDO

60%

Resultado
Alcançado/Ano

46,30%

0108 - HABITAR
INDICADOR

SERVIDOR RESPONSÁVEL FÓRMULA/METODOLOGIA

Fonte

Referência
Data Indicador

% de acesso ao benefício de melhorias
habitacionais

Jeferson

31/08/2016 sem referencia
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Indicador
LDO

Resultado
Alcançado/Ano
não houve
65%
acompanhamento
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0109 - VENÂNCIO AIRES CIDADE EMPREENDEDORA
Referência
INDICADOR

% de aumento do valor adicionado
fiscal do município

SERVIDOR
RESPONSÁVEL

FÓRMULA/METODOLOGIA

Fonte

aumento do valor adicionado fiscal do
município

Data

31/12/2015

Quantidade anual de feiras de
artesanato

Indicador

Indicador
LDO

0.551502% 0.551502%

Resultado
Alcançado/Ano

valor adicionado
diminuiu

31/12/2016

9

10

14

Numero de empresas em atividade
no municipio

Numero de empresas registradas no
Municipio

Cadastro Setor Tributário do Município

30/04/2017

4279

4300

5569

Número de novas empresas na
modalidade MEI

Número de novas empresas na
modalidade microempreendedor
individual cadastradas no Município

Controles sala do empreendedor no
cadastro municipal

31/12/2016

223

245

307

-3

100

-3

31/12/2016

950

1000

299

31/12/2016

65

75

4.517

Saldo anual de empregos gerados
no município

diferença entre admissões e
demissões (saldo Caged)

Quantidade anual de profissionais
capacitados

Numero de profissionais que concluem
cursos de capacitação através de
treinamentos realizados diretamente
pelo Município ou por entidades
parceiras

Caged

31/12/2016

0110 - VENÂNCIO PROFISSIONAL

0113 - VENÂNCIO CAPITAL NACIONAL DO CHIMARRÃO
Quantidade mensal de de
visitantes aos roteiros turisticos

quantidade mensal de visitantes aos
roteiros turísticos
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CULTURA
0111 - PROGRAMA CULTURA LIVRE COMPARTILHE ESSA IDEIA
INDICADOR
% de satisfação da
população com as
atividades culturais
promovidas no
municipio

SERVIDOR
FÓRMULA/METODOLOGIA
RESPONSÁVEL

Referência
Fonte

Data

Indicador
Indicador LDO

% de cidadãos entrevistados
que avaliou as ações de cultura Relatório pesquisa de
31/05/2016 44,10%
desenvolvidas no município
avaliação
como ótimo/bom

45%

Resultado
Alcançado/Ano

58,00%

0112 - PROGRAMA ESPORTE É VIDA
INDICADOR

% de satisfação da
população com as
atividades esportivas e
de lazer comunitário

SERVIDOR
FÓRMULA/METODOLOGIA
RESPONSÁVEL

Referência
Fonte

Data

Indicador
Indicador LDO

% de cidadãos entrevistados
que avaliou as ações de cultura Relatório pesquisa de
31/05/2016 53,30%
avaliação
desenvolvidas no município
como ótimo/bom
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55%

Resultado
Alcançado/Ano

55,60%
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A meta de arrecadação do Executivo foi atingida devido ao comportamento favorável das
receitas de transferências correntes e ao grande esforço de arrecadação das receitas tributárias
próprias, ressaltando 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. Por sua vez, o Fundo de Previdência apresentou uma arrecadação um pouco abaixo
da meta em função, principalmente, da volatilidade da rentabilidade dos ativos.

Com os esforços realizados pelo Executivo foi possível cumprir a meta prevista para as
despesas, confirmando a execução do orçamento 2018 com a redução do déficit orçamentário
previsto de R$ 9.931.748,00, sendo que no recurso próprio foram empenhados R$ 4,3 milhões a
menor do previsto e no recurso MDE foram empenhados R$ 3,3 milhões a menor, o restante do
déficit orçamentário foi coberto com o desempenho favorável da receita de transferências
correntes.

A meta do montante da dívida ficou dentro do projetado, bem como as metas de resultado
primário e resultado nominal ficaram dentro do estabelecido.

A situação orçamentária mostrou comportamento superavitário na fonte de recurso
próprio, resultando em uma situação financeira positiva no encerramento do exercício, após dois
anos de dificuldade financeiras .

O relatório evidenciou os esforços realizados pela administração na busca do equilíbrio
financeiro, os quais alcançaram os objetivo propostos, porém precisam ser mantidos pois está
demonstrado um comprometimento anual cada vez maior das receitas com as despesas instaladas.

Quanto aos limites legais, os gastos com pessoal, educação, saúde e endividamento público
fecharam o ano dentro dos limites constitucionais e legais.

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.
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Na avaliação dos programas governamentais apresentou-se os indicadores
projetados. Nota-se que alguns programas possuem indicadores consolidados enquanto em outros
o processo de avaliação está dificultado devido a falta de pesquisa de satisfação com os usuários
dos serviços. As Secretarias ainda apresentam dificuldades no acompanhamento periódico das
metas e indicadores não conseguindo, em sua maior parte, identificar tais instrumentos como
importantes para a definição das políticas públicas e para melhor gestão dos recursos públicos.
Contudo, o processo está em constante construção , sendo que a Coordenadoria de Controle
Interno realizou treinamento em todas as Secretarias para incentivar 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.

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.

Em conclusão, pode-se dizer que 2018 foi um ano de vitória da dificuldade financeira, em
que foi possível minimizar o reflexo da crise econômica e financeira com um comportamento mais
favorável das receitas correntes, bem como eliminar o déficit orçamentário inicial, previsto na lei
orçamentária de 2018, com mais de R$ 9 milhões e recuperar mais de R$ 1 milhão do resultado
negativo, restos a pagar sem cobertura financeira, deixado no final do exercício de 2017.

Giovane Wickert
Prefeito Municipal
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