
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Ações Orçamentárias - Exercício 2022

Programa: 2000-Palmas com Educação, Juventude, Esporte e Lazer

Objetivo: 200000001 - Garantir à sociedade palmense o acesso a políticas de juventude, esporte e lazer que promovam a cidadania, a inclusão social e a
qualidade de vida.

Ação: 3134-Construção de Equipamentos Esportivos

Unidade Orçamentária: 1600-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE PALMAS

Produto: Equipamento construído Unidade de Medida: Unidade

Construção de equipamento esportivo/paradesportivo nas mais diversas localidades e que abrangem os mais diversos esportes, sendo necessário a identificação
e liberação de área de construção, elaboração de projetos, contratação de empresa, acompanhamento e recebimento final da obra e realização de convênios
e/ou parcerias.

Descrição

Função: 27-Desporto e lazer Subfunção: 812-Desporto comunitário

Finalidade

Atender a necessidade da população, atletas e funcionários por locais adequados a prática laboral, esportiva, recreativa e de lazer.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4010-Promoção e apoio a eventos esportivos

Unidade Orçamentária: 1600-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE PALMAS

Produto: Evento realizado Unidade de Medida: Unidade

Consiste na promoção e apoio a eventos esportivos e de lazer com todos os meios necessários para tal, como disponibilização dos equipamentos esportivos, e
contratação e/ou compra/aquisição de todo e qualquer bem ou serviço necessário para a realização e apoio a eventos tais como: contratação de serviços de
arbitragem, contratação de serviços de instalação elétrica, contratação de serviços de montagem e desmontagem de equipamentos em geral, contratação de
serviços de empresa especializada em realização de eventos, contratação de serviços cronometragem, contratação de serviços de Dj, Banda de música,
contratação de empresa especializada em decoração/ornamentação de eventos, contratação de serviços de fotografia e/ou filmagem, contratação de serviços de
UTI móvel, contratação de serviços de publicidade, bem como contratação de qualquer serviço inerentes à promoção e apoio à eventos esportivos e de lazer;
contratação de serviços e/ou locação com montagem de estrutura física como tendas, pórticos, backdrops, disciplinadores, banheiros químicos, palcos, confecção
ou contratação de pódio, equipamentos de som, mesas e cadeiras, grupo gerador, painéis de led, extintores, cones ; material para divulgação dos eventos;
confecção de camisetas, bonés, viseiras e brindes em geral, aquisição de materiais esportivos em geral; aquisição de água mineral, passagens aéreas e
terrestres; locação de veículos; fornecimento de hospedagem e alimentação; aquisição de materiais de consumo e permanente; premiações tais como medalhas,
troféus, pecúnia, condecorações; realização de convênios e/ou parcerias; distribuição de materiais esportivos e outros materiais; e outros apoios que promovam a
prática de esportes, o lazer e a qualidade de vida.

Descrição

Função: 27-Desporto e lazer Subfunção: 812-Desporto comunitário

Finalidade
Realizar eventos esportivos, recreativos e de lazer proporcionando oportunidades de toda a comunidade, tanto atletas como não atletas, participarem,
melhorando a qualidade da saúde, condicionamento físico e consequentemente a qualidade de vida de todos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4011-Fomento a projetos de incentivo a prática de esportes

Unidade Orçamentária: 1600-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE PALMAS

Produto: Projeto fomentado Unidade de Medida: Unidade

Fomento a projetos de iniciação esportiva e outros, desenvolvidos e implementados pela FUNDESPORTES ou por outra entidade com aquisição de material
esportivo, de consumo em geral, permanente, locação de materiais e equipamentos, manutenção para disponibilizar uma infraestrutura adequada a prática de
modalidades diversas, formalização de convênios, implantação de núcleos urbanos vida saudável - PELC, contratação de monitores, estagiários, professores ou
outro profissional, cursos de qualificação, aquisição e doação de material esportivo, de consumo, de premiação e uniforme, locação de veículos, aquisição de
equipamentos, fornecimento de alimentação e transporte.

Descrição

Função: 27-Desporto e lazer Subfunção: 811-Desporto de rendimento

Finalidade

Democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4029-Oferta de capacitação para os jovens

Unidade Orçamentária: 8900-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS

Produto: Jovem capacitado Unidade de Medida: Unidade

Oferta de capacitação para a juventude de Palmas, por meio de oficinas, palestras e cursos de capacitação, como os ofertados nos Estação da Juventude e
Qualifica PMW entre outros, sendo necessário a contratação de serviços de terceiros - pessoa física e/ou jurídica especializada que possam atuar direta ou
indiretamente na realização das capacitações, fornecimento de alimentação; despesas com viagens e locomoção; reprodução de material gráfico; aquisição,
manutenção e conservação de equipamentos, materiais permanentes e acessórios, entre outros que se fizerem necessários à execução da ação.

Descrição

Função: 14-Direitos da cidadania Subfunção: 334-Fomento ao trabalho
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Finalidade

Ofertar capacitação aos jovens para o mercado de trabalho.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4030-Manutenção dos espaços da juventude

Unidade Orçamentária: 8900-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS

Produto: Espaço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Manutenção e conservação das instalações físicas inclusive com reformas e adequação dos espaços públicos, por meio da aquisição e manutenção dos
equipamentos mobiliários e acervos, capacitação de equipes técnica, aquisição de matérias e reformas das estruturas físicas dos prédios mantidos pela fundação
municipal da juventude de palmas.

Descrição

Função: 14-Direitos da cidadania Subfunção: 422-Direitos individuais, coletivos e difusos

Finalidade

Manter o bom funcionamento dos espaços a fim de possibilitar um bom atendimento à população e servidores.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4031-Promoção do Projeto Vem Enem

Unidade Orçamentária: 8900-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS

Produto: Jovem atendido Unidade de Medida: Unidade

Oferta de cursos preparatório para vestibular aos jovens do município de palmas, sendo que para tal será necessário a contratação de uma empresa
especializada em cursos pré-vestibular, parcerias e acordos com universidades, em que será realizado o processo de seleção e inscrição por meio de edital,
destinado vagas aos estudantes de rede pública.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 422-Direitos individuais, coletivos e difusos

Finalidade

Ofertar cursos pré-vestibular aos jovens de palmas da rede pública, para promover seu bom desempenho nas avaliações de vestibulares.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4044-Realização e apoio a ações e eventos para a juventude

Unidade Orçamentária: 8900-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS

Produto: Atividade realizada Unidade de Medida: Unidade

Realização e apoio a eventos, sendo que a Fundação poderá realizar eventos e apoiar entidades por meio de parcerias ou programas como PALMAS SUMMIT,
Palmas Pra Vida, desenvolvimento de ações e projetos de políticas sobre álcool e outras drogas, realização e apoio a oficinas, rodas de conversa, palestras com
temáticas que envolvem a vida do jovem, entre outros. Desta forma, para a realização da ação faz-se necessário a contratação com estruturas temporárias como:
palco, tendas, arquibancadas, sistema de iluminação e sinalização, sistema sonoros, brinquedos infláveis, gerador, fechamento entre outras estruturas similares e
necessárias; pagamento de premiação; contratação de artistas e/ou palestrantes nacionais, regionais e locais, nas áreas sociais, culturais, religiosas, saúde,
educativas, lazer e palestras entres outras; contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação, (buffet, coquetel, refeição em geral, lanche,
aquisição de água mineral); aquisição de material de suporte para limpeza como: lixeiras, saco de lixo, produtos de higienização, entre outros; Contratação de
prestadores de serviços: arbitragem, monitores, serviços de segurança e bombeiro civil, passagem e hospedagem, combustível, transporte e outros que forem
necessários para o desenvolvimento da política de juventude.

Descrição

Função: 14-Direitos da cidadania Subfunção: 422-Direitos individuais, coletivos e difusos

Finalidade
Promover o protagonismo juvenil, contribuindo para o desenvolvimento, crescimento profissional, cultural e intelectual dos jovens, e o enfrentamento das
vulnerabilidades sociais, por meio do fortalecimento das políticas públicas de juventude e colaborar com a articulação intersetorial das políticas públicas de álcool
e outras drogas, de forma a gerar mecanismos que possibilitem a garantia de direitos, através do fortalecimento da prevenção e redução de danos conduzir a
coordenação e o planejamento estruturante da macropolítica cultural do município de Palmas.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4419-Apoio à atletas de Palmas

Unidade Orçamentária: 1600-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE PALMAS

Produto: Atleta apoiado Unidade de Medida: Unidade

Concessão de bolsa de apoio a atletas/paratletas residentes em Palmas e concessão de apoio eventual a atletas/paratletas para custear viagens, alimentação,
hospedagens, equipamentos esportivos, despesas com técnicos e dirigentes com passagens aéreas e terrestres ou locação de transporte (COMPETE PALMAS),
para a participação em eventos esportivos oficiais em outras localidades ou qualquer apoio que vise dar suporte ao atleta de alto rendimento.

Descrição

Função: 27-Desporto e lazer Subfunção: 811-Desporto de rendimento

Finalidade
A finalidade da ação é dar suporte à atletas e paratletas palmenses para que consigam manter-se em alto rendimento, bem como participar de competições
oficiais obtendo bons resultados.
Forma de Implementação: Direta
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Ação: 4486-Manutenção dos Equipamentos Esportivos

Unidade Orçamentária: 1600-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE PALMAS

Produto: Equipamento mantido Unidade de Medida: Unidade

Manutenção e conservação das instalações físicas inclusive com reformas e adequação dos espaços públicos voltados as práticas de esporte e lazer da
população, provendo permanente manutenção e segurança além de pagamentos das despesas com água e energia, telefone, internet, aquisição de
equipamentos de TI, materiais esportivos, elétricos, hidráulicos e de construção, materiais de limpeza e permanente, contratação de monitores, contratação de
empresas especializadas dentre outros necessários para a manutenção dos equipamentos esportivos.

Descrição

Função: 27-Desporto e lazer Subfunção: 812-Desporto comunitário

Finalidade
Manter e conservar equipamentos esportivos de modo que possam ser utilizados por toda a população, atletas e funcionários com segurança, eficiência e
qualidade, incentivando a prática esportiva, recreativa e de lazer.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4510-Auxilio cartão do estudante

Unidade Orçamentária: 8900-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS

Produto: Estudante beneficiário Unidade de Medida: Unidade

Assistência estudantil por meio de financiamento de passagem para o transporte publico urbano.

Descrição

Função: 14-Direitos da cidadania Subfunção: 422-Direitos individuais, coletivos e difusos

Finalidade
Assistência aos alunos que cursam universidade. O Programa Auxílio Cartão do Estudante, tem como finalidade subsidiar passagem de transporte urbano,
incentivando o acesso e a permanência dos estudantes de ensino superior da Capital em seus devidos cursos.
Forma de Implementação: Direta

Objetivo: 200000002 - Ofertar a Educação Infantil e o Ensino Fundamental inclusivos, com qualidade, equidade e transparência.

Ação: 1666-Construção de Unidades Educacionais da educação fundamental

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Unidade construída Unidade de Medida: Unidade

Construção de novas unidades educacionais, por meio da parceria com o Fundo nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em conformidade com os
padrões de qualidade. Nesta ação comportam despesas com elaboração de projetos; contratação de serviços especializados para a execução dos projetos;
despesas com construção das novas unidades educacionais para atendimento do ensino fundamental.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 361-Ensino fundamental

Finalidade

Atender a demanda local com espaço físico suficiente e adequado ao processo de ensino-aprendizagem.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 1675-Construção dos Centros de Educação Infantil

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Centro construído Unidade de Medida: Unidade

Construção de CMEIS - Centro Municipal de Ensino Infantil, por meio da parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em
conformidade com os padrões de qualidade. Nesta ação comportam despesas com elaboração de projetos; contratação de serviços especializados para a
execução dos projetos; despesas com construção das novas unidades de educação infantil.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 365-Educação infantil

Finalidade

Atender a demanda local com espaço físico suficiente e adequado ao processo de ensino-aprendizagem.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2712-Oferta do uniforme aos educandos e profissionais da educação fundamental

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Uniforme ofertado Unidade de Medida: Unidade

Aquisição de uniformes para distribuição gratuita aos educandos e servidores das escolas, por meio da execução financeira centralizada e ou descentralizada às
unidades executoras das escolas, priorizando uniformes para alunos.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 361-Ensino fundamental

Finalidade

Proporcionar a uniformização dos educandos e servidores das unidades educacionais de nível fundamental.
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Forma de Implementação: Direta

Ação: 2714-Formação continuada dos profissionais da educação fundamental

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Profissional qualificado Unidade de Medida: Unidade

Formação permanente e continuada dos profissionais da educação, por intermédio de cursos presenciais e a distância, por meio de parcerias, cooperação técnica
e convênios com outras instituições. Dentro dessa ação são previstas despesas com material didático e pedagógico; material de expediente e de limpeza, além
de outras despesas necessárias à manutenção da Escola de Formação da Educação; contratação de serviços especializados; instrutores; promoção de fóruns e
eventos de formação, privadas, por meio de execução financeira centralizada e/ou descentralizadas às unidades executoras das escolas.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 361-Ensino fundamental

Finalidade

Promover a melhoria no processo de ensino aprendizagem e valorização profissional.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2722-Descentralização de recursos à gestão autônoma e participativa dos CMEIS

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Unidade atendida Unidade de Medida: Unidade

Transferência de recursos financeiros às unidades executoras, que atendem a Educação Infantil, para manutenção de despesas fixas; aquisição de materiais
pedagógicos, de expediente e de limpeza; contratação de serviços; contratação de pessoal; e realização de outras despesas, de acordo com a necessidade de
cada unidade e disponibilidade orçamentária.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 365-Educação infantil

Finalidade
Propiciar a gestão de forma autônoma e participativa das unidades educacionais, oferecendo condições de atender as especificidades locais de forma mais
célere.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 2732-Descentralização de recursos à gestão autônoma e participativa das escolas

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Unidade atendida Unidade de Medida: Unidade

Transferência de recursos financeiros às unidades executoras, que atendem o Ensino Fundamental, para manutenção de despesas fixas; aquisição de materiais
pedagógicos, de expediente e de limpeza; contratação de serviços; contratação de pessoal; e realização de outras despesas, de acordo com a necessidade de
cada unidade e disponibilidade orçamentária.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 361-Ensino fundamental

Finalidade
Propiciar a gestão de forma autônoma e participativa das unidades educacionais, oferecendo condições de atender as especificidades locais de forma mais
célere.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 2738-Fortalecimento da gestão democrática

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Unidade atendida Unidade de Medida: Unidade

Apoio aos conselhos de educação e de alimentação, por meio de disponibilização de espaços físicos e condições de funcionamento: incentivo à qualificação
técnica; apoio a eventos; aperfeiçoamento das unidades executoras, por meio da realização de oficinas e assessoria técnica; desenvolvimento de sistemas de
informação necessários à educação, sendo que as despesas relativas podem ser por meio da execução financeira centralizada e/ou descentralizadas às
unidades executoras das unidades educacionais.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Fortalecer a gestão, por meio do apoio aos conselhos e às unidades executoras.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2744-Formação continuada dos profissionais da educação infantil

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Profissional qualificado Unidade de Medida: Unidade

Formação permanente e continuada dos profissionais da educação, por intermédio de cursos presenciais e a distância, por meio de parcerias, cooperação técnica
e convênios com outras instituições. Dentro dessa ação são previstas despesas com material didático e pedagógico; material de expediente e de limpeza, além
de outras despesas necessárias à manutenção da Escola de Formação da Educação; contratação de serviços especializados; instrutores; promoção de fóruns e
eventos de formação, privadas, por meio de execução financeira centralizada

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 365-Educação infantil
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e/ou descentralizadas às unidades executoras dos Centros de Educação Infantil.

Finalidade

Promover a melhoria no processo de ensino aprendizagem e valorização profissional.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 3057-Reestruturação física das escolas urbanas e do campo

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Unidade reestruturada Unidade de Medida: Unidade

Reestruturação física das escolas urbanas e do campo, por meio de ampliações e ou reformas das unidades educacionais, em conformidade com os padrões de
qualidade, promovendo as melhorias e adequações necessárias; instalação de reservatório de água; implantação de projeto e combate de prevenção de incêndio;
outros serviços que caracterizem melhorias no imóvel, por meio da execução financeira centralizada e ou descentralizada às unidades executoras das escolas.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 361-Ensino fundamental

Finalidade

Proporcionar um ambiente tranquilo e saudável para aos estudantes por meio da reestruturação das escolas municipais.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 3061-Reestruturação física dos Centros de Educação Infantil

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Centro reestruturado Unidade de Medida: Unidade

Realizar reestruturação física, por meio de ampliações e/ou reformas das unidades educacionais, em conformidade com os padrões de qualidade e
acessibilidade, promovendo as melhorias e adequações necessárias, instalação de reservatório de água, implantação de projeto de combate e prevenção de
incêndio, implantação de sistema de captação de energia fotovoltaica, assim como outros serviços que caracterizem melhorias no imóvel, por meio da execução
financeira centralizada e/ou descentralizadas às unidades executoras dos centros de educação infantil.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 365-Educação infantil

Finalidade

Proporcionar melhoria nos espaços físicos, por meio de reformas e adequações nos centros de Educação Infantil.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4009-Implementação da política de educação inclusiva

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Unidade atendida Unidade de Medida: Unidade

Desenvolvimento de ações que garantam a inclusão de educandos que necessitam de atendimento educacional especializado, com levantamento dos educandos
com necessidades especiais; verificação de demandas de profissionais para atendimento especializado; acompanhamento das ações de educação inclusiva e
diagnóstico situacional das salas de recurso; acompanhamento e suporte do atendimento realizado nas salas de recursos, com orientações; levantamento de
demanda e realização de formação; criação de centros de referência de educação especial; aquisição de equipamentos; contratação de serviços especializados;
pagamento de bolsas para estagiários da área e outros serviços necessários, por meio da execução financeira centralizada e/ou descentralizadas às unidades
executoras das escolas.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 367-Educação especial

Finalidade

Promover a educação inclusiva dando atenção especial aos alunos.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4016-Aparelhamento dos centros de educação infantil

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Unidade aparelhada Unidade de Medida: Unidade

Organização dos espaços físicos das unidades educacionais da educação infantil, com mobiliários; equipamentos eletro-, eletrônicos; equipamentos dos
laboratórios de informática; utensílios, acessórios, livros para as bibliotecas e coleções para as brinquedotecas, brinquedos e jogos pedagógicos, colchonetes,
parquinhos infantis, duchas, cortinas, tapetes, toalhas e outras demandas que estejam em conformidade com os padrões mínimos de qualidade educacional, por
meio da execução financeira centralizada e ou descentralizada às unidades executoras dos CMEIS.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 365-Educação infantil

Finalidade

Aparelhar as unidades educacionais, de acordo com os padrões de qualidade.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 4017-Aparelhamento das escolas da educação fundamental

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Unidade aparelhada Unidade de Medida: Unidade

Organização dos espaços físicos das unidades educacionais do ensino fundamental, com mobiliários; equipamentos eletro-, eletrônicos; equipamentos dos
laboratórios de informática; utensílios, acessórios, livros para as bibliotecas e coleções para as brinquedotecas, brinquedos e jogos pedagógicos, parquinhos
infantis, duchas, cortinas, tapetes, toalhas e outras demandas que estejam em conformidade com os padrões mínimos de qualidade educacional, por meio da
execução financeira centralizada e ou descentralizada às unidades executoras das escolas.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 361-Ensino fundamental

Finalidade

Aparelhar as unidades educacionais, de acordo com os padrões de qualidade.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4399-Correção do fluxo escolar na educação fundamental

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Fluxo corrigido Unidade de Medida: Porcentagem

Acompanhamento individualizado ao estudante, com rendimento e idade- série defasado, por meio da adoção de estudos e recuperação de progressão parcial,
de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade. Por meio dessa ação se disponibiliza material didático; serviços de reprografia;
contratação de serviços pedagógicos; bolsa para os instrutores da correção do fluxo, por meio da execução financeira centralizada e ou descentralizada às
unidades executoras das escolas.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 361-Ensino fundamental

Finalidade

Fazer a correção do fluxo escolar, com atendimento especial aos alunos com distorção idade série.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4404-Manutenção da infraestrutura das escolas

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Escola mantida Unidade de Medida: Unidade

Manutenção das escolas da educação fundamental, em conformidade com os padrões de qualidade, garantindo os serviços de reprografia, locação de imóvel,
manutenção de piscina, contratação de serviços especializados, realização de pequenos reparos, repintura, reforma de móveis, reforma de caixa d´agua, e outras
despesas de manutenção e logística das escolas, por meio da execução financeira centralizada e ou descentralizada às unidades executoras das escolas.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 361-Ensino fundamental

Finalidade

Manter as boas condições de funcionamento das unidades educacionais.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4420-Oferta de transporte na educação infantil

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Aluno e servidor atendido Unidade de Medida: Unidade

Fornecimento de serviços de transporte de educandos e profissionais da educação infantil, por intermédio da contratação de serviços especializados, bem como a
aquisição de veículos, despesas com documentação, manutenção da frota, higienização, reagentes anti-poluentes, abastecimento dos ônibus e demais despesas
necessárias para o bom funcionamento da frota escolar.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 365-Educação infantil

Finalidade

Transportar os alunos e professores da rede municipal de ensino até as unidades educacionais.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4430-Manutenção de recursos humanos dos Centros de Educação Infantil

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração e encargos sociais dos profissionais da educação, lotados nos Centros de Educação Infantil, da rede municipal de ensino.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 365-Educação infantil

Finalidade

Manter o quadro de pessoal necessário ao desenvolvimento da educação infantil nos CMEI´S.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 4431-Oferta de transporte na educação fundamental

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Aluno e servidor atendido Unidade de Medida: Unidade

Fornecimento de serviços de transporte de educandos e profissionais da educação fundamental, por intermédio da contratação de serviços especializados, bem
como a aquisição de veículos, despesas com documentação, manutenção da frota, higienização, reagentes anti-poluentes, abastecimento dos ônibus e demais
despesas necessárias para o bom funcionamento da frota escolar.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 361-Ensino fundamental

Finalidade

Transportar os alunos e professores da rede de ensino até as unidades educacionais.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4441-Oferta de uniforme aos educandos e profissionais dos centros de educação infantil

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Uniforme ofertado Unidade de Medida: Unidade

Aquisição de uniformes para distribuição gratuita aos educandos e servidores dos Centros de Educação Infantil, e que atuam na educação infantil na SEMED, por
meio da execução financeira centralizada e ou descentralizada às unidades executoras dos CMEIS, priorizando uniformes para alunos.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 365-Educação infantil

Finalidade

Proporcionar a uniformização dos educandos e servidores que trabalham nos Centros de Educação Infantil.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4450-Apoio às práticas pedagógicas das escolas

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Prática apoiada Unidade de Medida: Unidade

Apoio à realização das práticas curriculares e extracurriculares, interna e externa do ambiente escolar, por meio do fornecimento de materiais didáticos e insumos
necessários; incentivo às ações pedagógicas de sustentabilidade ambiental e econômico, como horta escolar; locação de ônibus para atividades de cunho
educacional; custeio de intercâmbios educacionais; realização de feiras e mostras nas áreas de diversidade, direitos humanos, educação ambiental, políticas
afirmativas e culturais; promoção de jogos escolares e atividades de desporto escolar; promoção de desfiles cívicos; manutenção das oficinas de música,
fanfarras escolares, bandas e produção de materiais pedagógicos; reconhecimento e premiações; contratação de serviços de reforço escolar; convênios e
parcerias para o desenvolvimento de práticas culturais e desportivas que estejam correlacionadas com a prática educacional; contratação de serviços para
eventos educacionais, por meio da execução financeira centralizada e/ou descentralizada às unidades executoras das escolas.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 361-Ensino fundamental

Finalidade

Estimular o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras e um processo de ensino aprendizagem mais dinâmico e criativo.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4461-Manutenção da escolarização da alimentação na educação infantil

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Unidade atendida Unidade de Medida: Unidade

Descentralização de recursos financeiros, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FNDE e do tesouro municipal às unidades executoras dos Centros
de Educação Infantil e escolas que atendem pré-escola, na rede pública municipal, conforme determina a legislação e normas, para garantir a alimentação
escolar aos alunos matriculados e aos servidores.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 306-Alimentação e nutrição

Finalidade

Ofertar alimentação escolar aos educandos e profissionais.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4466-Implementação da política de educação de jovens e adultos

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Aluno atendido Unidade de Medida: Unidade

Promoção do Ensino Fundamental, na modalidade de Jovens e Adultos, por meio de execução direta, convênios, e repasse de recursos às unidades de
educação, para atender demandas de material didático, formação de professores e execução de programas federais voltados à educação de Jovens e Adultos,
contratação de serviços, assim como realização de eventos educacionais voltados para esse público, por meio da execução financeira centralizada e/ou
descentralizadas às unidades executoras das escolas.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 366-Educação de jovens e adultos
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Finalidade

Atender a demanda por educação de jovens e adultos.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4469-Manutenção da escolarização da alimentação na educação fundamental

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Unidade atendida Unidade de Medida: Unidade

Descentralização de recursos financeiros, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FNDE e do tesouro municipal às unidades executoras das escolas,
da rede pública municipal, conforme determina a legislação e normas, para garantir a alimentação escolar aos alunos matriculados e aos servidores.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 306-Alimentação e nutrição

Finalidade

Ofertar Educação Escolar aos educandos e profissionais.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4481-Manutenção de recursos humanos das escolas

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração e encargos sociais dos profissionais da educação, lotados nas escolas, da rede municipal de ensino.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 361-Ensino fundamental

Finalidade

Proporcionar a renumeração dos servidores pelo trabalho prestados às escolas.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4495-Manutenção da infraestrutura dos Centros de Educação Infantil

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: CMEI mantido Unidade de Medida: Unidade

Manutenção dos CMEIS, garantindo os serviços de reprografia, locação de imóvel, contratação de serviços especializados, realização de pequenos reparos,
repintura, reforma de móveis, reforma de caixa d´agua, e outras despesas de manutenção e logística das unidades, por meio da execução financeira centralizada
e ou descentralizada às unidades executoras das escolas.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 365-Educação infantil

Finalidade
Garantir em bom estado de conservação, manutenção e logística toda a estrutura necessária ao bom funcionamento dos Centros de Educação Infantil de
Palmas.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4534-Apoio às práticas pedagógicas dos centros de educação infantil

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Prática apoiada Unidade de Medida: Unidade

Apoio à realização das práticas curriculares e extracurriculares, interna e externa do ambiente escolar, por meio do fornecimento de materiais didáticos e insumos
necessários; incentivo às ações pedagógicas de sustentabilidade ambiental e econômico, como horta escolar; locação de ônibus para atividades de cunho
educacional; custeio de intercâmbios educacionais; realização de feiras e mostras nas áreas de diversidade, direitos humanos, educação ambiental, políticas
afirmativas e culturais; promoção de jogos escolares e atividades de desporto escolar; promoção de desfiles cívicos; manutenção das oficinas de música,
fanfarras escolares, bandas e produção de materiais pedagógicos; reconhecimento e premiações; contratação de serviços de reforço escolar; convênios e
parcerias para o desenvolvimento de práticas culturais e desportivas que estejam correlacionadas com a prática educacional; contratação de serviços para
eventos educacionais, por meio da execução financeira centralizada e/ou descentralizada às unidades executoras dos centros de educação infantil.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 365-Educação infantil

Finalidade

Estimular o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras e um processo de ensino aprendizagem mais dinâmico e criativo.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4570-Manutenção do Sistema de Avaliação da Educação de Palmas - SAEP

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Sistema mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Realização de avaliação da educação básica da rede pública municipal em larga escala, aplicada nas turmas da educação fundamental, nas

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 361-Ensino fundamental
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disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, com realização semestral e caracterizada como avaliação diagnóstica
(entrada) e de rendimento (saída). Além das avaliações de caráter formativo, aplicadas em forma de simulados. Nesta ação são previstas despesas com
pesquisas, elaboração e reprodução de itens; manuais e materiais apostilados; contratação e capacitação dos aplicadores; aquisição de equipamentos e
instrumentos necessários à modernização do sistema; publicação dos resultados.
Finalidade

Manter o sistema de avaliação, tendo em vista contribuir com a melhoria do processo de ensino aprendizagem.

Forma de Implementação: Direta

Programa: 3000-Palmas com Saúde e Proteção Social

Objetivo: 300000001 - Fortalecer as ações de atenção e vigilância em saúde nos pontos de atenção com foco nas condições de saúde e determinantes sociais.

Ação: 1667-Estruturação e implementação física da Atenção Primária

Unidade Orçamentária: 8600-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Produto: Serviço estruturado Unidade de Medida: Porcentagem

A estruturação física dar-se-á por meio de construções, ampliações e reformas Unidades de Saúde que compõem a Atenção Primária (APS) e aquisição de
equipamentos e materiais permanentes visando a melhoria da ambiência para os usuários e trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS).

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 301-Atenção básica

Finalidade
Prover melhorias da infraestrutura física, tecnológica das Unidades de Saúde que compõem a APS, promovendo ambiência acolhedora, funcional e segura.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 1674-Estruturação e implementação física da Média e Alta Complexidade

Unidade Orçamentária: 8600-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Produto: Serviço estruturado Unidade de Medida: Porcentagem

A estruturação física dar-se-á por meio de construções, ampliações e reformas de unidades de saúde que compõem a Média e Alta Complexidade (MAC), bem
como aquelas unidades previstas para serem implantadas no quadriênio 2022-2025 com destaque para o Centro de Parto Normal, o Hospital Municipal como
Referência em Cirurgias Eletivas, e aquisição de equipamentos e materiais permanentes visando a melhoria da ambiência para os usuários e trabalhadores do
Sistema Único de Saúde - SUS.

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 302-Assistência hospitalar e ambulatorial

Finalidade
Prover melhorias da infraestrutura física, tecnológica das Unidades de Saúde que compõem a, promovendo ambiência acolhedora, funcional e seguro.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2710-Manutenção dos Serviços da Atenção Primária

Unidade Orçamentária: 8600-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Manutenção dos serviços da Atenção Primária (APS), inclusive aquelas necessárias para o enfrentamento da infecção humana provocada pelo SARS-CoV 2 (
COVID 19) realizadas no âmbito APS nos termos das legislações. Nesta ação serão custeadas: material de consumo tais como: material odontológico, de
enfermagem, gasolina, diesel, material de expediente, material de TIC (consumo), material para manutenção de bens imóveis/instalações, material para
manutenção de bens móveis, material de proteção e segurança, gás e outros materiais, material, educativo e esportivos, gêneros alimentícios, material elétrico e
eletrônico, material de proteção e segurança, material de proteção e segurança, material laboratorial, material hospitalar, gás e outros materiais engarrafados;
material, bem ou serviço para distribuição gratuita, mercadorias para doação; outros serviços de terceiros pessoa física, locação de imóveis; outras serviços de
terceiros pessoas jurídica, locação de imóveis, locação bens móveis, outras naturezas e intangíveis, manutenção e conservação de bens imóveis, vigilância
ostensiva e monitorada, manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, manutenção e conservação de veículos, fornecimento de alimentação,
serviços de energia elétrica, serviços de comunicação em geral, laboratoriais, limpeza e conservação, serviço de locação de veículos, serviços de tecnologia da
informação e comunicação, comunicação de dados e redes em geral, telefonia fixa e móvel, pacote de comunicação de dados, outsourcing de impressão,
computação em nuvem, software como serviço (SAAS), locação de equipamentos de TIC, impressoras; Sentenças judiciais; Indenizações e restituições; material
de TIC (permanente), entre outras necessárias para garantir a manutenção dos serviços ofertados a população.

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 301-Atenção básica

Finalidade

Assegurar que as ações e serviços de saúde ofertados pela Atenção Primária sejam mantidos com eficiência e qualidade.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 2716-Manutenção de recursos humanos da Vigilância em Saúde

Unidade Orçamentária: 8600-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Compete realizar o dimensionamento dos profissionais, manter cadastro de servidores atualizados, registrar e controlar a frequência de servidores, lançar
remunerações, incluir adicionais previstos nas legislações pertinentes, Gratificação de Atividade Finalística e Técnica no SUS que compõem o quadro da gestão
municipal do SUS desde que relacionados aos serviços relativos ao bloco da Vigilância em Saúde (VS), adicionais de plantões extras, contratação de
Profissionais de Saúde por meio de edital de credenciamento . Nesta ação também serão custeadas as despesas com pessoal necessárias para o enfrentamento
da infecção humana provocada pelo SARS-CoV 2 ( COVID 19) executadas no âmbito da VS.

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 305-Vigilância epidemiológica

Finalidade

Garantir a remuneração dos profissionais da saúde que atuam na Vigilância em Saúde.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2718-Manutenção de recursos humanos da Média e Alta Complexidade

Unidade Orçamentária: 8600-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Compete realizar o dimensionamento de profissionais, manter cadastro de servidores atualizados, registrar e controlar a frequência de servidores, lançar
remunerações, incluir adicionais previstos nas legislações pertinentes, Gratificação de Atividade Finalística e Técnica no SUS, aos servidores que compõem a
gestão municipal do SUS, desde que relacionados aos serviços relativos ao respectivos blocos e adicionais de plantões extras, contratação de Profissionais de
Saúde por meio de edital de credenciamento. Nesta ação também serão custeadas as despesas com pessoal necessárias ao enfrentamento de agravos/doenças
e especificamente da infecção humana provocada pelo SARS-CoV 2 ( COVID 19) executadas no âmbito da Média e Alta Complexidade e nos termos das
legislações.

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 302-Assistência hospitalar e ambulatorial

Finalidade

Garantir a manutenção dos profissionais que atuam na Atenção Secundaria.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2724-Manutenção da Assistência Farmacêutica

Unidade Orçamentária: 8600-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Manutenção dos serviços de Assistência Farmacêutica através da aquisição, distribuição e dispensação de medicamentos da Relação Municipal de
Medicamentos Essenciais (REMUME), pagamento de demandas judiciais, acompanhamento e avaliação dos processos por meio do Sistema Nacional de Gestão
da Assistência Farmacêutica - HÓRUS e Implantação de Fitoterapia em parceria com instituição de ensino, incluindo a manipulação e fracionamento de
medicamentos, proporcionando assim a ampliação dos serviços da Assistência Farmacêutica.

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 303-Suporte profilático e terapêutico

Finalidade

Garantir a assistência farmacêutica aos usuários do SUS.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2739-Gerenciamento das ações e serviços de Vigilância em Saúde

Unidade Orçamentária: 8600-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Nesta ação são custeadas as despesas relativas a Vigilância em Saúde, a qual é composta por: Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância
Ambiental, Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador e a Central Municipal de Rede de Frio, bem como as
ações necessárias para o enfrentamento a COVID-19. Destacamos as principais despesas: material de consumo: gasolina, diesel, medicamentos para uso
veterinário, material de copa e cozinha, uniformes. Tecidos e aviamentos, material para manutenção de bens móveis (manutenção corretiva e preventiva de
aparelhos eletrônicos/ar condicionado), material de proteção e segurança, material hospitalar, material, bem ou serviço para distribuição gratuita (aquisição de
fórmula infantil tipo 1 e 2, necessária para atender crianças do núcleo henfil); outros serviços de terceiros pessoa jurídica - locação de imóvel, locação bens
imóveis (prestação de serviços com chaveiro e outros), outras naturezas e intangíveis (locação de grupo gerador), manutenção e conservação de veículos,
serviço de energia, limpeza e conservação, locação de veículos; serviços de tecnologia da informação e comunicação, pessoa (comunicação de dados e rede em
geral, telefonia fixa e móvel, outsourcing de impressão, locação de equipamentos de TIC, impressoras, entre outros necessários para garantir a manutenção dos
serviços ofertados a população.

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 305-Vigilância epidemiológica

Finalidade

Assegurar que as ações e serviços de saúde ofertados pela Vigilância em Saúde que sejam mantidos com eficiência e qualidade.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 2741-Manutenção de recursos humanos da Atenção Primária

Unidade Orçamentária: 8600-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Compete realizar o dimensionamento dos profissionais, manter cadastro de servidores atualizados, registrar e controlar a frequência de servidores, lançar
remunerações, incluir adicionais previstos nas legislações pertinentes, Gratificação de Atividade Finalística e Técnica no SUS para os servidores que compõem o
quadro da gestão municipal do SUS desde que relacionados aos serviços relativos ao bloco da Atenção Primária, adicionais de plantões extras, contratação de
Profissionais de Saúde por meio de edital de credenciamento . Nesta ação também serão custeadas as despesas com pessoal necessárias para o enfrentamento
da infecção humana provocada pelo SARS-CoV 2 ( COVID 19) executadas no âmbito da APS.

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 301-Atenção básica

Finalidade

Garantir a remuneração dos profissionais da saúde que atuam na Atenção Primaria.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2742-Manutenção da Média e Alta Complexidade

Unidade Orçamentária: 8600-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Nesta ação serão custeadas as despesas das unidades de saúde que compõem a Média e Alta Complexidade sob a gestão municipal, quais sejam: Unidades de
Pronto Atendimento Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS II, CAPS AD III e CAPS i), Ambulatório Municipal de
Atenção à Saúde - AMAS, Centro de Referência em Fisioterapia da Região Sul, Núcleo de Assistência Henfil, Centro de Referência de Fisioterapia da Região Sul
(CREFISUL), Policlínica de Taquaralto, Ambulatório de Especialidades Francisca Romana Chaves - 303 norte, e outras unidades de saúde previstas para serem
implantadas, com destaque para o Centro de Parto Normal, o Hospital Municipal como Referência em Cirurgias Eletivas, bem como das despesas necessárias
para a execução das ações de enfrentamento da infecção humana provocada pelo SARS-CoV 2 ( COVID 19) realizadas no âmbito da Média e Alta
Complexidade. Serão custeadas as seguintes despesas: material de consumo: material odontológico, gasolina, diesel, material educativo e esportivo, material de
expediente, material de acondicionamento e embalagem, material para manutenção de bens móveis e imóveis, copa e cozinha, material de limpeza e produtos de
higienização, material elétrico e eletrônico, proteção e segurança, material laboratorial, material hospitalar, gás e engarrafados, ferramentas, gêneros alimentícios;
outros serviços de terceiros pessoa jurídica, locação de imóveis, locação de máquinas e equipamentos, locação de bens móveis, manutenção e conservação de
bens imóveis, bens móveis, máquinas, equipamentos e veículos, serviços de energia elétrica, hospitalares, seguros em geral, vigilância ostensiva e monitorada,
serviços de limpeza e conservação; serviços de tecnologia da informação, manutenção e conservação de equipamentos, comunicação de dados e redes em
geral, telefonia fixa e móvel, pacote de dados, outsourcing de impressão, locação de equipamentos (impressoras); material de distribuição gratuita, serviços de
pessoa física, despesas com sentenças judiciais, custeio de passagens e ajuda de custo para pacientes de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, entre outras
necessárias para garantir a manutenção dos serviços ofertados a população.

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 302-Assistência hospitalar e ambulatorial

Finalidade

Manter os serviços de média e alta complexidade ofertados no âmbito da gestão municipal do SUS.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 3120-Estruturação e implementação física da Vigilância em Saúde

Unidade Orçamentária: 8600-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Produto: Serviço estruturado Unidade de Medida: Porcentagem

A estruturação física da Vigilância em Saúde dar-se-á por meio de reformas e ampliações, bem como da aquisição de equipamentos e materiais permanentes
para atender atividades necessárias que englobam as ações de Vigilância Epidemiológica, Sanitária, Saúde do Trabalhador, Ambiental, Unidade de Vigilância e
Controle de Zoonoses, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador e a Central Municipal de Rede de Frio, visando a melhoria da ambiência para os usuários
e trabalhadores do Sistema Único de Saúde - SUS.

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 305-Vigilância epidemiológica

Finalidade
Prover melhorias da infraestrutura física, tecnológica das Unidades de Saúde que compõem a Vigilância em Saúde, promovendo ambiência acolhedora,
funcional e segura.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4413-Fortalecimento de Média e Alta Complexidade

Unidade Orçamentária: 8600-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Produto: Serviço fortalecido Unidade de Medida: Porcentagem

O fortalecimento da média e alta complexidade (Unidades de Pronto Atendimento Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, dos Centros de Atenção
Psicossocial -CAPS II, CAPS AD III e CAPS i, Ambulatório Municipal de Atenção à Saúde - AMAS, Centro de Referência em Fisioterapia da Região Sul, Núcleo
de Assistência Henfil, Centro de Referência de Fisioterapia da Região Sul (CREFISUL), Policlínica de Taquaralto, Ambulatório de Especialidades Francisca
Romana Chaves - 303 norte, bem como aquelas unidades previstas para serem implantadas no quadriênio 2022-2025 com destaque para o Centro de Parto
Normal, o Hospital Municipal como Referência em Cirurgias Eletivas; ocorrerá

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 302-Assistência hospitalar e ambulatorial
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dentre outros por meio da implementação, ampliação e integração das ações e serviços, sendo necessário a capacitação dos profissionais de saúde, realização e
participação em seminários, simpósios, cursos, congressos, eventos de amostras exitosas, implantação de serviços e protocolos, reuniões e visitas técnicas,
custeio de diárias, passagens, hospedagem, inscrição em cursos, congressos e similares, pagamento de hora/aula, coffee-break, confecção de material gráfico,
brindes e outros materiais para distribuição, serviço comodato, aquisição de insumos e outras despesas necessárias para o fortalecimento da MAC. Nesta ação
são executadas na maioria atividades não orçamentárias/financeiras, as quais serão realizadas em parcerias com outras ações orçamentárias com a finalidade de
otimizar recursos. Serão realizadas também as atividades necessárias para o enfrentamento da infecção humana provocada pelo SARS-CoV 2 ( COVID 19)
executadas no âmbito da APS.

Finalidade

Fortalecer a Média e Alta Complexidade a fim de aprimorar a qualidade dos serviços ofertados no âmbito da gestão municipal do SUS.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4473-Manutenção dos Serviços Credenciados de Média e Alta Complexidade

Unidade Orçamentária: 8600-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Credenciamento de empresas prestadoras de serviços de saúde para a realização de consultas, exames e procedimentos de forma a complementar os serviços
ofertados pela gestão municipal do SUS a população própria e referenciada, nos termos da Portaria Ministerial nº 1.606 de 11 de setembro de 2001. A tabela de
complementação com recursos próprios deverá ser aprovada pelo CMS. Serão custeadas também as despesas necessárias para a execução das ações de
enfrentamento da infecção humana provocada pelo SARS-CoV 2 (COVID 19) executadas para consultas, exames e demais procedimentos especializados
(população própria).

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 302-Assistência hospitalar e ambulatorial

Finalidade
Garantir o acesso da população própria e referenciada às ações e serviços complementares de Média e Alta Complexidade ofertados pela gestão municipal do
SUS.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4490-Aprimoramento da Vigilância em Saúde

Unidade Orçamentária: 8600-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Produto: Serviço fortalecido Unidade de Medida: Porcentagem

O aprimoramento da Vigilância em Saúde (VS) ocorrerá dentre outros por meio da implementação, ampliação e integração das ações e serviços, sendo
necessário a capacitação dos profissionais de saúde, realização e participação em seminários, simpósios, cursos, congressos, eventos de amostras exitosas,
implantação de serviços e protocolos, reuniões e visitas técnicas, custeio de diárias, passagens, hospedagem, inscrição em cursos, congressos e similares,
pagamento de hora/aula, coffee-break, confecção de material gráfico, brindes e outros materiais para distribuição, serviço comodato, aquisição de insumos e
outras despesas necessárias para o fortalecimento da VS. Nesta ação são executadas na maioria atividades não orçamentárias/financeiras, as quais serão
realizadas em parcerias com outras ações orçamentárias com a finalidade de otimizar recursos. Serão realizadas também as atividades necessárias para o
enfrentamento da infecção humana provocada pelo SARS-CoV 2 (COVID 19) executadas no âmbito da VS e de forma geral por meio da aquisição de
imunizantes, medicamentos e insumos para a saúde, através de Consórcio Público, viabilizando assim melhores condições para a gestão municipal no
enfrentamento da COVID-19.

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 305-Vigilância epidemiológica

Finalidade
Promover o aprimoramento das ações e serviços de saúde ofertados pela Vigilância em Saúde, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4511-Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde

Unidade Orçamentária: 8600-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Produto: Serviço fortalecido Unidade de Medida: Porcentagem

O fortalecimento da Atenção Primária em Saúde (APS) ocorrerá dentre outros por meio da implementação, ampliação e integração das ações e serviços, sendo
necessário a capacitação dos profissionais de saúde, realização e participação em seminários, simpósios, cursos, congressos, eventos de amostras exitosas,
implantação de serviços e protocolos, reuniões e visitas técnicas, custeio de diárias, passagens, hospedagem, inscrição em cursos, congressos e similares,
pagamento de hora/aula, coffee-break, confecção de material gráfico, brindes e outros materiais para distribuição, serviço comodato, aquisição de insumos e
outras despesas necessárias para o fortalecimento da APS. Nesta ação são executadas na maioria atividades não orçamentárias/financeiras, as quais serão
realizadas em parcerias com outras ações orçamentárias com a finalidade de otimizar recursos. Serão realizadas também as atividades necessárias para o
enfrentamento da infecção humana provocada pelo SARS-CoV 2 ( COVID 19) executadas no âmbito da APS.

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 301-Atenção básica

Finalidade

Promover o fortalecimento das ações e serviços de saúde ofertados pela Atenção Primária, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Forma de Implementação: Direta

Objetivo: 300000002 - Fortalecer a gestão do SUS com o aprimoramento dos processos de trabalho.
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Ação: 2737-Aprimoramento da Gestão Estratégica do SUS

Unidade Orçamentária: 8600-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Produto: Serviço aprimorado Unidade de Medida: Porcentagem

O fortalecimento da gestão estratégica do SUS, ser dará por meio das ações da melhoria dos processos de trabalhos de planejamento, orçamento, financeiro e
logística; da elaboração e revisão dos instrumentos de gestão do SUS e Governamentais; do monitoramento e avaliação dos objetivos, metas e indicadores do
PPA e do PMS; das auditorias realizadas, das ações da Assessoria Jurídica, da Ouvidoria; das participações em reuniões setoriais, no Conselho Municipal de
Saúde (CMS), na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), viabilizar a participação das equipes da saúde nos espaços de consensos e pactuações da Comissão
Intergestores Regional - CIR, na participação nas audiências públicas; da realização de oficinas; visitas nas unidades de saúde; sendo uma ação com muitas
atividades não orçamentárias. Os recursos aqui alocados serão para custear as seguintes despesas: inscrições em cursos/congressos, passagens, diárias,
hospedagem, pagamento de hora/aula, coffee-break, material gráfico, aquisição de equipamentos dentre outras atividades indispensáveis para o fortalecimento
da gestão estratégica no SUS.

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Aprimorar os processos de trabalho no âmbito da gestão municipal, contribuindo assim para dos serviços ofertados.

Forma de Implementação: Direta

Objetivo: 300000003 - Fortalecer o controle social e a participação da população por meio do Conselho Municipal de Saúde e os Canais de Interação com o
usuário, com garantia da transparência e participação cidadã.

Ação: 4043-Manutenção e Conservação das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 8600-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Produto: Conselho mantido Unidade de Medida: Porcentagem

O fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde dar-se-á por meio das ações e atividades voltadas para o cuidado com a saúde pública, onde deverão ser
garantidas no acesso integral, universal, igualitário à população palmense, preocupamo-nos com o cidadão em sua completude, e acompanhar o nosso sistema
de Saúde é uma maneira efetiva de luta pela garantia dos direitos da sociedade. Para tanto, devemos atribuir na gestão municipalista, a manutenção e
conservação das atividades administrativas e logísticas, do suporte técnico e tecnológico necessários para o exercício das funções do CMS, por meio da
aquisição de material de consumo, expediente, limpeza, coffee-break, outras despesas de pessoas jurídica e física, tais como: locação e manutenção de imóveis,
locação e manutenção de veículos, fornecimento de energia, de água, despesas com passagens e diárias, aquisição de equipamentos e materiais permanentes,
além de custear ações de educação do conselho na comunidade. A realização das conferências de saúde, entre outras atividades necessárias para fortalecer o
controle social e alcançar o objetivo proposto.

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Fortalecer os interesses e controle social, estimulando a participação dos usuários do SUS, das entidades, da sociedade em geral no processo de execução,
implementação, implantação, das ações e serviços de saúde ofertados pelo município de Palmas, promovendo assim uma política de fortalecimento do SUS.

Forma de Implementação: Direta

Objetivo: 300000004 - Ofertar às pessoas em situação de vulnerabilidade e violação de direitos, serviços, programas e benefícios das Políticas de Assistência
Social e de Direitos Humanos

Ação: 3058-Estruturação dos serviços da Proteção Social Especial

Unidade Orçamentária: 5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto: Rede Estruturada Unidade de Medida: Porcentagem

A Ação destinada a custear as despesas com a implantação de novos serviços, equipamentos, construções, ampliações, reformas e adequações de
equipamentos públicos e com os demais programas, projetos na proteção social especial.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 244-Assistência comunitária

Finalidade

Atender os usuários da Política de Assistência Social.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 3078-Estruturação da rede de Proteção Social Básica

Unidade Orçamentária: 5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto: Rede Estruturada Unidade de Medida: Porcentagem

A ação visa suprir as despesas com construção, reformas, ampliação, e modernização dos serviços/estrutura física dos equipamentos, bem como, implantação
de novos serviços, equipamentos, programas, projetos e benefícios da Proteção Social Básica-PBS. Como contratação de pessoa jurídica e física, aquisição de
material permanente, software, entre outras que se fizerem necessárias.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 244-Assistência comunitária

Finalidade

Atender os usuários da Política de Assistência Social.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 3135-Gestão das atividades da Política de Direitos Humanos-PDH

Unidade Orçamentária: 3700-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Ação destinada ao custeio das despesas com a manutenção dos serviços, programas e projetos referenciados a Política de Direitos Humanos-PDH. Com
aquisição de material permanente, de consumo, contratação de prestação de serviços jurídicos e físico, passagens, diárias, translado, alimentação, capacitações,
pequenas reformas e outras despesas que se fizerem necessárias ao funcionamento regular dos serviços, programas e projetos desenvolvidos pelas políticas.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 422-Direitos individuais, coletivos e difusos

Finalidade
Atender as despesas orçamentárias destinadas ao custeio das atividades da Política de Direitos Humanos, buscando promover, proteger e reparar direitos, tidos
como indivisíveis, indissociáveis e interdependentes, especialmente no campo dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, difusos, digitais entre
outros.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4002-Apoio às atividades de organização e fortalecimento da gestão do SUAS

Unidade Orçamentária: 5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto: Gestão fortalecida Unidade de Medida: Porcentagem

Destina-se ao custeio de todas as despesas com atividades voltadas para o aprimoramento da Gestão do SUAS, atividades dos setores administrativos e
aperfeiçoamento dos recursos humanos da Sedes.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Garantir o custeio das despesas orçamentárias necessárias para a execução das ações de fortalecimento, modernização do SUAS, capacitação dos servidores,
corroborando com o processo de empoderamento e transformação socioeconômica em nosso município.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4003-Gestão da Proteção Social Básica

Unidade Orçamentária: 5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Manutenção dos serviços, programas, projetos e benefícios da Proteção Social Básica-PSB tipificados. Sendo o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família-PAIF; o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV; o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e
idosas, bem como, manutenção de outros que venham ser implantados e que estejam em conformidade com as normativas do SUAS. Suprindo todas as
despesas com aquisição de material de consumo, material permanente, gêneros alimentícios, material gráfico, contração de serviços de pessoas jurídicas e
físicas, realização de pequenas reformas, despesas comuns de gestão, bem como outras despesas que se fizerem necessárias para execução eficiente dos
serviços.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 244-Assistência comunitária

Finalidade

Atender os usuários da Política de Assistência Social.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4012-Gestão Municipal do Cadastro Único

Unidade Orçamentária: 5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto: Gestão realizada Unidade de Medida: Porcentagem

Destina-se ao gerenciamento dos recursos repassados pelo Ministério da Cidadania que mostra a qualidade da gestão local do Programa de Transferência de
Renda e do Cadastro Único. Os recursos do Índice de Gestão Descentralizado devem ser utilizados no fortalecimento do Conselho de Assistência Social, no
aprimoramento da gestão local, na aquisição de material permanente, alimentação, capacitações, seminários, passagens, diárias, translado, reformas entre
outros pontos conforme descritos no caderno de orientações.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 244-Assistência comunitária

Finalidade

Atender os usuários da Política de Assistência Social.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4013-Gestão dos benefícios eventuais

Unidade Orçamentária: 5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto: Benefício garantido Unidade de Medida: Porcentagem

A ação visa custear a manutenção das despesas que se fizerem necessárias para ofertar os benefícios do auxílio-natalidade, cestas básicas, passagem terrestre,
auxílio-funeral que são de direitos daqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. Nesta ação serão realizadas ações tais como aquisição de material
de consumo, aquisição de passagem, alimentação e parceria e/ou convênio com empresas funerárias

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 244-Assistência comunitária
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no município.

Finalidade

Atender os usuários da Política de Assistência Social.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4015-Gestão do Parque da Pessoa Idosa

Unidade Orçamentária: 3700-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: Gestão realizada Unidade de Medida: Porcentagem

Manutenção da estrutura, atividades, serviços destinados à pessoa idosa, realizadas Parque Municipal da Pessoa Idosa Francisco Xavier de Oliveira, com as
seguintes etapas: Aquisição de material de consumo, gênero alimentícios, permanente, contratação de pessoa física, jurídica e pequenas reformas.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 241-Assistência ao idoso

Finalidade
Garantir o custeio das despesas orçamentárias necessárias para o bom funcionamento das atividades desenvolvidas no Parque da Pessoa Idosa para os idosos
de Palmas.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4355-Gestão dos serviços da Proteção Social Especial

Unidade Orçamentária: 5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

A Ação destinada a alocar as despesas com manutenção dos serviços, tais como: material de expediente, passagens, diárias, serviços de reprografia,
manutenção de equipamentos e demais despesas que se fizerem necessárias para o pleno funcionamento dos serviços, programas e projetos da Proteção Social
Especial.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 244-Assistência comunitária

Finalidade

Atender os usuários da Política de Assistência Social.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4358-Gestão dos recursos humanos da Proteção Social Especial

Unidade Orçamentária: 5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

A Ação destinada alocar as despesas com a folha de pagamento, encargos previdenciários e demais benefícios para os servidores que atuam diretamente nos
serviços, programas e projetos da Proteção Social Especial.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 244-Assistência comunitária

Finalidade

Manter os recursos humanos da Sedes

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4366-Parceria com entidades e organizações em defesa dos direitos da pessoa idosa

Unidade Orçamentária: 9700-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PALMAS

Produto: Parceria realizada Unidade de Medida: Unidade

A Ação destinada a alocar as despesas orçamentárias destinadas ao custeio dos repasses de recursos para entidade da sociedade civil que prestem serviços
socioassistenciais à pessoa idosa, no âmbito do município de Palmas.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 241-Assistência ao idoso

Finalidade
Garantir o custeio dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal da pessoa Idosa, visando o desenvolvimento de ações efetivas que contribuam para a
autonomia, bem estar físico e social dos idosos de nosso Município.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4394-Gestão das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS

Unidade Orçamentária: 5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto: Conselho mantido Unidade de Medida: Unidade

Manutenção das diversas atividades desenvolvidas e pertinentes ao CMAS, sendo elas aquisição de material permanente, materiais de consumo, contratação de
prestação de serviços por pessoas jurídicas e pessoas físicas, passagens, diárias, translado, alimentação, realização de conferências municipais, capacitações,
pequenas reformas despesas discricionárias e demais despesas pertinentes as atribuições do conselho.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 244-Assistência comunitária
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Finalidade
Garantir custeio das despesas necessárias para o regular funcionamento do CMAS, contribuindo para a atuação efetiva dos conselhos de Direitos, uma vez que
o controle social é uma importante ferramenta na fiscalização dos gastos públicos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4424-Gestão dos restaurantes comunitários

Unidade Orçamentária: 3700-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: Restaurante gerido Unidade de Medida: Unidade

Manutenção das despesas referentes aos restaurantes comunitários tais como: aquisição de materiais de consumo, materiais permanentes, contratação de
pessoas jurídica e física e pequenas reformas.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 244-Assistência comunitária

Finalidade

Atender os usuários da Política de Assistência Social.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4425-Parceria com Organizações da Sociedade Civil para execução dos serviços sociais

Unidade Orçamentária: 5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto: Parceria realizada Unidade de Medida: Unidade

Destina-se a parcerias com Organização da Sociedade Civil cuja atividade fim seja a proteção e garantia de direitos dos usuários da Política de Assistência
Social, no âmbito da Proteção Social Básica e Especial, em consonância com as legislações vigente. Para esta ação será realizado chamamento público.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 244-Assistência comunitária

Finalidade

Atender os usuários da Política de Assistência Social.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4428-Gestão dos recursos humanos dos Conselhos Tutelares

Unidade Orçamentária: 3700-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Esta ação destina-se a manutenção dos recursos humanos dos conselheiros tutelares.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 243-Assistência à criança e ao adolescente

Finalidade

Manter os Conselheiros Tutelares.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4447-Gestão do Programa Acessuas Trabalho

Unidade Orçamentária: 5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto: Programa mantido Unidade de Medida: Unidade

A ação destina-se a manutenção das ações do Programa Acessuas Trabalho que visa propiciar oportunidades de qualificação profissional usuários da
Assistência Social, assegurando o acesso da população em situação de vulnerabilidade e risco social aos cursos profissionalizantes. Custeando os gastos com
ações de mobilização, encaminhamento e acompanhamento, bem como outras despesas que se fizerem necessárias para aprimorar a execução do programa.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 244-Assistência comunitária

Finalidade

Atender os usuários da Política de Assistência Social.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4452-Cofinanciamento das Organizações da Sociedade Civil de acolhimento institucional

Unidade Orçamentária: 5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto: Parceria realizada Unidade de Medida: Unidade

A ação refere-se ao recurso repassado pelo Ministério da Cidadania, com o objetivo de cofinanciar a execução dos serviços de acolhimento para crianças e
adolescentes, em unidades acolhedoras governamentais e de organizações da sociedade civil. Por meio de execução direta e, também, através de repasse de
recurso.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 243-Assistência à criança e ao adolescente

Finalidade

Atender os usuários da política.
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Forma de Implementação: Direta

Ação: 4485-Parceria com entidades e organizações em defesa dos direitos da criança e adolescente

Unidade Orçamentária: 1500-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Produto: Parceria realizada Unidade de Medida: Unidade

A ação destina-se a realização de parceria com Organização da Sociedade Civil, cuja atividade fim seja a garantia e defesa dos direitos da criança e Adolescente
em consonância com a legislação vigente. Para essa ação será realizada chamamento público.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 243-Assistência à criança e ao adolescente

Finalidade
Ofertar às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e violação de direitos, serviços, programas, projetos e benefícios das Políticas de Assistência
Social e de Direitos Humanos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4517-Parceria com entidades de Organização da Sociedade Civil

Unidade Orçamentária: 3700-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: Parceria realizada Unidade de Medida: Unidade

Destina-se a celebração de parcerias com entidades Organização da Sociedade Civil cuja atividade fim seja a proteção e garantia referente à Política de Direitos
Humanos, podendo ser com recursos oriundos de emendas parlamentares. Para essa ação será realizada chamamento público.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 422-Direitos individuais, coletivos e difusos

Finalidade
Garantir o custeio dos projetos aprovados através de editais de chamamento público e/ou emendas parlamentares, visando o desenvolvimento de ações efetivas
que contribuam para promoção e proteção dos direitos humanos, visando a autonomia, o empoderamento e a melhoria da qualidade de vida dos grupos
minoritários de nosso Município.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4524-Gestão dos recursos humanos da Proteção Social Básica

Unidade Orçamentária: 5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

A ação destina-se a suprir as despesas com a remuneração do pessoal e encargos sociais ativos da Proteção Social Básica-PSB.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 244-Assistência comunitária

Finalidade

Manter os recursos humanos da Sedes

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4548-Gestão das atividades dos Conselhos de Defesa e Garantia de Direitos

Unidade Orçamentária: 3700-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: Conselho mantido Unidade de Medida: Unidade

Manutenção das diversas atividades desenvolvidas e pertinentes aos Conselhos de Direitos vinculados à Sedes (Conselho Municipal dos Direitos Humanos e
Equidade - COMUDHEQ, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - COMDPI,
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA, Conselho Municipal de Igualdade Racial de Palmas - COMPIR, Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher - COMDIM, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência - COMPEDE...). Sendo elas aquisição de material permanente, materiais de
consumo, contratação de prestação de serviços jurídicos e físicos, passagens, diárias, translado, alimentação, realização de conferências municipais,
capacitações, pequenas reformas e outras necessárias as atribuições dos conselhos.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 244-Assistência comunitária

Finalidade

Manter os conselhos de direitos vinculados à Sedes.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4560-Manutenção das ações estratégicas do Programa de Erradicação Infantil-PETI

Unidade Orçamentária: 5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto: Programa mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Manutenção das ações estratégicas do PETI no desenvolvimento dos cinco eixos (Informação e Mobilização, Identificação, Proteção Social, Defesa e
Responsabilização, Monitoramento). Suprindo todas as despesas com aquisição de material de consumo, aquisição de material permanente, aquisição buffet,
aquisição de material gráfico, contração de serviços de pessoas jurídicas e físicas, com diárias, passagens aéreas e terrestres, locação de veículos, aquisição de
combustíveis, bem como outras despesas que se fizerem necessárias para aprimorar a

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 243-Assistência à criança e ao adolescente
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execução do programa.

Finalidade

Executar ações para prevenção e erradicação do trabalho infantil, visando à proteção à criança e ao adolescente.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4603-Gestão das atividades dos Conselhos Tutelares

Unidade Orçamentária: 3700-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: Conselho mantido Unidade de Medida: Unidade

Manutenção das diversas atividades desenvolvidas e pertinentes aos Conselhos tutelares, sendo elas aquisição de material permanente, materiais de consumo,
contratação de prestação de serviços jurídicos e físico, passagens, diárias, translado, alimentação, capacitações, pequenas reformas, despesas comum de
gestão e outros pertinentes as atribuições do conselho.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 243-Assistência à criança e ao adolescente

Finalidade

Manter os conselhos tutelares.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 5008-Estruturação da Política de Direitos Humanos-PDH

Unidade Orçamentária: 3700-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: Política estruturada Unidade de Medida: Porcentagem

Destina-se a suprir as despesas com construção de equipamentos públicos destinados aos serviços de direitos humanos (com podemos citar o Centro de
Convivência do Taquari e a Casa da Mulher Brasileira), implantação, modernização e ampliação dos equipamentos, pela contratação de pessoa jurídica e física,
aquisição de material permanente, software, entre outras que se fizerem necessárias à implantação e modernização de serviços e estrutura física dos
equipamentos, serviços, programas, e projetos referenciados à política de Diretos Humanos.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 422-Direitos individuais, coletivos e difusos

Finalidade
Atender as despesas orçamentárias destinadas a execução de projetos voltados a atender a Política de Direitos Humanos, buscando a promoção e proteção de
direitos, em consonância aos princípios constitucionais, insculpidos na Carta Magna.
Forma de Implementação: Direta

Objetivo: 300000005 - Fortalecer a Política Municipal de Educação Permanente em Saúde com tecnologia e inovação visando contribuir com o aprimoramento
das práticas na gestão, educação e atenção à saúde da comunidade Palmense.

Ação: 2721-Manutenção de recursos humanos da FESP

Unidade Orçamentária: 9500-FUNDAÇÃO ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE PALMAS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Compete realizar, entre outros, dimensionamento de profissionais, manter cadastro de servidores atualizados, registrar e controlar a frequência de servidores,
lançar remunerações, incluir adicionais previstos nas legislações pertinentes, pagar a segurança comunitária e patrimonial, conferir prévia e efetuar pagamento
dos servidores.

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Garantir a remuneração dos profissionais da saúde que atuam na Fundação Escola de Palmas.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2727-Fortalecimento das ações do Plano Municipal de Educação Permanente em saúde

Unidade Orçamentária: 9500-FUNDAÇÃO ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE PALMAS

Produto: Ação fortalecida Unidade de Medida: Porcentagem

Esta ação integra as ações de educação permanente e educação popular em saúde que são realizadas de forma contínua pelas áreas técnicas e unidades de
saúde da rede sob a responsabilidade e suporte acadêmico e pedagógico da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas. Entre as ações previstas estão a
capacitação e qualificação de profissionais da saúde, realização de atividades de promoção e implementação da Política de Educação Permanente em Saúde
(tutorias, grupos de reflexão da prática, oficinas, seminários, cursos, dentre outras modalidades), implantação de Núcleos de Educação Permanente em Saúde no
âmbito das unidades de saúde do município de Palmas, credenciamento da FESP para certificação de cursos de pós-graduação lato sensu, manutenção e
fortalecimento dos projetos de formação e iniciação científica em saúde e do Plano Integrado de Residências em Saúde, aprovados pelos Ministérios da
Educação e da Saúde. Sendo necessário a disponibilização de estrutura para as atividades de formação em serviço; formação de preceptores e tutores,
capacitação dos servidores, contratação de consultoria e participação em eventos externos; e aquisição de material de consumo e permanente, dentre eles:
equipamentos de informática e de audiovisuais, materiais pedagógicos e de apoio, livros, confecção de material gráfico (certificados, crachá, banners, faixa,
ploters etc).

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 128-Formação de recursos humanos

Finalidade
Fortalecer as Políticas de Educação Permanente, Educação Popular, Promoção da Saúde e de ciência, tecnologia e inovação em saúde, através do estímulo a
formação de profissionais de elevada qualificação técnica, bem como a atuação profissional pautada pelo espírito
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crítico e pela cidadania, visando a transformação da rede de serviços de saúde do município em espaços de educação contextualizada e de desenvolvimento
profissional.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4001-Fomento às ações de educação, pesquisa, extensão, tecnologia e inovação em saúde

Unidade Orçamentária: 9500-FUNDAÇÃO ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE PALMAS

Produto: Ação fomenta Unidade de Medida: Porcentagem

Fomento as ações de educação, pesquisa, extensão, tecnologia e inovação em saúde voltadas para a melhoria das condições de saúde da população e para o
aprimoramento dos mecanismos e ferramentas de gestão, regulação e atenção à saúde no âmbito do SUS, é destinado aos estudantes, docentes e trabalhadores
da área da saúde, para o desenvolvimento das seguintes atividades: auxílio financeiro a estudantes e pesquisadores dos projetos, programas e núcleos
vinculados ao Programa Municipal de Bolsas de Estudo e Pesquisa para a Educação pelo Trabalho (PET/Palmas), implementação de estratégias de promoção e
disseminação do conhecimento técnico-científico por meio de pesquisas aplicadas ao SUS e baseadas em evidências, manutenção do Comitê de Ética e
Pesquisa da FESP, qualificação em métodos científicos destinada aos estudantes e pesquisadores bolsistas e produção de tecnologias com vistas a incrementar
o sistema.

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 571-Desenvolvimento científico

Finalidade
Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica, bem como a atuação profissional pautada
pelo espírito crítico, pela cidadania e pela função social da educação superior, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Forma de Implementação: Direta

Programa: 4000-Palmas com Habitação Digna

Objetivo: 400000001 - Promover moradia digna às famílias palmenses

Ação: 1668-Construção de unidades habitacionais

Unidade Orçamentária: 9200-SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Produto: Família beneficiada Unidade de Medida: Unidade

Elaboração de projetos, despesas com ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA-TO) e RRT´s (Registro de Responsabilidade Técnica (CAU-TO),
dos projetos urbanísticos, retificação de memorial descritivo e/ou execução de serviços realizados pela Secretaria Municipal da Habitação; ressarcimento à Caixa
Econômica Federal referente às despesas com taxas de publicação no Diário Oficial da União da vigência dos convênios de programas habitacionais, através do
Documento de Lançamento do Evento - DLE; execução de obras de produção de unidades habitacionais, para tais serão necessárias contratações de empresas
especializadas.

Descrição

Função: 16-Habitação Subfunção: 482-Habitação urbana

Finalidade
Construir unidades habitacionais, em parceria com o Governo Federal, Estadual e/ou empresas que atuam na Política de Habitação de Interesse Social.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4377-Regularização fundiária de assentamentos urbanos

Unidade Orçamentária: 9000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Produto: Regularização efetivada Unidade de Medida: Porcentagem

Implementação das ações e instrumentos de regularização fundiária urbana e ações desapropriatórias no município de Palmas, com trabalhos técnicos nas áreas
sociais, projetos urbanísticos e análises jurídicas. Para isso é necessário a contratação de empresa, aquisição de equipamentos de informática e outros,
combustível, material de consumo, pagamento de taxas e emolumentos.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 127-Ordenamento territorial

Finalidade

Regularizar as ocupações consolidadas conforme definido no Plano Diretor em vigência, Lei Complementar Nº 400.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4389-Realização do trabalho técnico social habitacional

Unidade Orçamentária: 9200-SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Produto: Família atendida Unidade de Medida: Unidade

Realização de visitas domiciliares às famílias beneficiadas pelos programas habitacionais, realização dos projetos sociais, realização de reuniões, assembleias e
atividades socioeducativas, focando na sustentabilidade socioambiental, patrimonial, econômica, financeira e sociocultural, nas etapas de pré e pós-ocupação,
para tais serão necessários a contratação de serviços de terceiros de pessoa jurídica, aquisição de material de consumo e equipamentos permanentes.

Descrição

Função: 16-Habitação Subfunção: 482-Habitação urbana

Finalidade

Atender as famílias beneficiadas com programas habitacionais com o acompanhamento de trabalho técnico social.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 4526-Reforma e/ou ampliação de unidades habitacionais

Unidade Orçamentária: 9200-SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Produto: Família beneficiada Unidade de Medida: Unidade

Elaboração de projetos, despesas com ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA-TO) e RRT´s (Registro de Responsabilidade Técnica (CAU-TO),
dos projetos urbanísticos, retificação de memorial descritivo e/ou execução de serviços realizados pela Secretaria Municipal da Habitação; ressarcimento à Caixa
Econômica Federal referente às despesas com taxas de publicação no Diário Oficial da União da vigência dos convênios de programas habitacionais, através do
Documento de Lançamento do Evento - DLE; execução de obras de ampliação, reestruturação e conclusão de unidades habitacionais.

Descrição

Função: 16-Habitação Subfunção: 482-Habitação urbana

Finalidade

Ampliar e reestruturar unidades habitacionais, através do Programa Palmas Mais Habitação.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4530-Assistência técnica de apoio habitacional

Unidade Orçamentária: 9200-SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Produto: Família assistida Unidade de Medida: Unidade

Prestação de assistência técnica necessária à construção, reforma e/ou ampliação e conclusão da moradia, abrangendo a elaboração de projetos de engenharia
e arquitetura, acompanhamento das obras e serviços, aquisição de veículos e equipamentos permanentes para o trabalho social e jurídico.

Descrição

Função: 16-Habitação Subfunção: 482-Habitação urbana

Finalidade

Acompanhar as famílias de baixa renda com a oferta dos serviços de assistência técnica.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4586-Manutenção dos recursos humanos da Política Habitacional

Unidade Orçamentária: 9200-SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil e militar) do município e encargos sociais, de servidores que trabalham nos procedimentos de construção
de unidades habitacionais, cadastro habitacional e execução do trabalho técnico social.

Descrição

Função: 16-Habitação Subfunção: 482-Habitação urbana

Finalidade

Manter os recursos humanos para atender às demandas de habitação em decorrência do déficit habitacional.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 5001-Construção de equipamentos públicos em conjuntos habitacionais

Unidade Orçamentária: 9200-SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Produto: Equipamento construído Unidade de Medida: Unidade

Elaboração e execução de projeto arquitetônico de equipamentos comunitários, centros de múltiplo uso e empreendimentos complementares à política
habitacional, com aquisição de móveis e equipamentos, despesas com ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA-TO); RRT´s (Registro de
Responsabilidade Técnica (CAU-TO), dos projetos urbanísticos, retificação de memorial descritivo e/ou execução de serviços realizados pela Secretaria Municipal
da Habitação; ressarcimento à Caixa Econômica Federal referente às despesas com taxas de publicação no Diário Oficial da União da vigência dos convênios de
programas habitacionais, através do Documento de Lançamento do Evento - DLE.

Descrição

Função: 16-Habitação Subfunção: 482-Habitação urbana

Finalidade
Ofertar à população centros de múltiplo uso e empreendimentos complementares à política habitacional, com aquisição de móveis e equipamentos.

Forma de Implementação: Direta

Programa: 5000-Palmas com Fluidez Urbana

Objetivo: 500000001 - Garantir a oferta dos serviços públicos concedidos, delegados, autorizados e/ou outorgados conforme preconiza as legislações.
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Ação: 4007-Execução dos serviços da ARP

Unidade Orçamentária: 9100-AGENCIA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE PALMAS

Produto: Serviço executado Unidade de Medida: Porcentagem

Estruturação, modernização e execução da regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos, por meio da qualificar da prestação de serviços relativos à
execução, estruturação e modernização das ações que versem sobre a regulação, o controle e a fiscalização dos serviços públicos de competência desta
Autarquia, com o objetivo de realizar essas ações serão necessários aquisições de equipamentos de informática, materiais de consumo e permanente, aquisição
de licença de software Windows 10 pro, aquisição de software office, aquisição de licença AutoCad, aquisição de licença de utilização das normas da ABNT,
despesas com combustível, despesas com confecção de pastas, capas, blocos, formulários, cartilhas, despesas com comunicação visual.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 125-Normatizaçao e fiscalizaçao

Finalidade
Dentro de suas competências, prestar um serviço de qualidade, aperfeiçoando a execução, a estruturação, a qualificação e, principalmente, a modernização das
ações de regulação, de controle e de fiscalização dos serviços públicos de competência desta Autarquia.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4008-Serviço de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor

Unidade Orçamentária: 9100-AGENCIA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE PALMAS

Produto: Serviço ofertado Unidade de Medida: Porcentagem

O serviço de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor no âmbito MUNICIPAL tem como missão principal equilibrar e harmonizar as relações entre
consumidores e fornecedores, tendo por objetivo elaborar e executar a política de proteção e defesa dos direitos dos consumidores. E para a oferta desses
serviços serão necessários aquisições de equipamentos de informática, materiais de consumo e permanente, aquisição de licença de software; Windows 10 pro,
aquisição de software office, despesas com combustível, despesas com confecção de pastas, capas, blocos, formulários, cartilhas, despesas com comunicação
visual, aquisição de veículo.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 125-Normatizaçao e fiscalizaçao

Finalidade
Implementar, aprimorar e modernizar os serviços prestados no âmbito de proteção dos direitos dos consumidores, garantindo uma prestação de serviços de
qualidade.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 5002-Qualificação dos Servidores da ARP

Unidade Orçamentária: 9100-AGENCIA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE PALMAS

Produto: Servidor qualificado Unidade de Medida: Unidade

A ação visa a qualificação dos servidores nas áreas de Recursos Humanos, Administrativo, Financeiro, Regulação, e Fiscalização, e será desenvolvida por meio
de prestação de serviços profissionais especializados em cada área de atuação para ministrar aulas e palestras acerca de cada tema. A qualificação será
preferencialmente prestada pelo Instituto Vinte de Maio - IVM. No entanto, caso haja impossibilidade, poderá ser prestado por uma empresa terceirizada.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 128-Formação de recursos humanos

Finalidade
Qualificar os servidores para garantir um atendimento de excelência na prestação de serviços de competência da ARP, elevando seus conhecimentos nas áreas
de atuação dentro de cada seguimento. Um servidor motivado demonstra dedicação e empenho maiores e mais relevantes, seja na execução de tarefas, na
gestão e até mesmo no convívio com os demais no ambiente laboral, trabalhando de forma eficaz e, principalmente, com respeito ao cidadão.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 5003-Realização de evento da ARP

Unidade Orçamentária: 9100-AGENCIA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE PALMAS

Produto: Evento realizado Unidade de Medida: Unidade

Realização do I Seminário da ARP, evento para divulgação do trabalho realizado pela Agência Municipal no âmbito dos serviços regulados e de defesa do
consumidor. Para tal execução será necessário contratação de palestrantes, diárias, contratação de buffet, material de divulgação (pastas, cadernos, canetas,
banners, blocos), confecção de camisetas e, eventualmente, locação de espaço para abrigar o público alvo.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Disseminar o papel da ARP no âmbito dos serviços públicos de competência municipal, bem como divulgar as atividades por ela desenvolvidas.

Forma de Implementação: Direta

Objetivo: 500000002 - Prover segurança à população e aos servidores quando do uso dos bens, equipamentos e na execução dos serviços públicos.
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Ação: 1669-Execução de iluminação temática

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Ornamentação realizada Unidade de Medida: Unidade

Investimento destinado à implantação da iluminação temática para datas e comemorações específicas por meio de compra de materiais e equipamentos
necessários para execução da ação, bem como, a contratação de empresas especializadas para a realização dos serviços.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 451-Infraestrutura urbana

Finalidade
Proporcionar à população ornamentações distribuídas nas ruas e avenidas da capital em épocas de comemorações de natal, páscoa, entre outras.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2711-Ampliação da rede de iluminação pública

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Iluminação ampliada Unidade de Medida: Porcentagem

Ampliação do parque de iluminação pública com a instalação de novos pontos, através de construção de rede de energia em Baixa Tensão, construção de rede
de energia em Canteiro Central, construção de rede de energia subterrânea em Parques, Praças e Campos de Futebol, com a utilização de (cabos, postes,
luminárias, candeeiros, refletores e etc.). Os serviços de execução da iluminação seguirão os projetos específicos e o cronograma físico da ação. Para tal se faz
necessário a aquisição de materiais de consumo, equipamentos permanentes e contratação de serviços de terceiros.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 451-Infraestrutura urbana

Finalidade

Remover, suprir, reinstalar e instalar novos equipamentos da rede de iluminação pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2728-Manutenção da rede de iluminação pública

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Iluminação mantida Unidade de Medida: Porcentagem

Manutenção do parque de Iluminação pública através da aquisição de material por meio de licitação e posterior execução em campo, seguindo projeto e
cronograma físico da ação, e execução da despesa ao prestador de serviço de energia elétrica para município.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 451-Infraestrutura urbana

Finalidade

Proporcionar aos moradores da capital no período noturno uma cidade clara e iluminada.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2731-Manutenção do sistema de videomonitoramento de espaços públicos

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Sistema mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Manutenção do sistema de videomonitoramento dos espaços públicos, por meio de aquisição e/ou locação de equipamentos de videomonitoramento, locação de
imóvel, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de rede de link de dados para transmissão das imagens captadas pelo sistema, aquisição
de sistemas e equipamentos telecomunicações, contratação de consultoria, capacitação e requalificação de servidores para gestão do sistema.

Descrição

Função: 06-Segurança pública Subfunção: 181-Policiamento

Finalidade
Manter o sistema de videomonitoramento, em pleno funcionamento, visando aumentar a sensação de fiscalização e coibir a criminalidade e gerenciar os
indicadores de segurança urbana.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4024-Realização do patrulhamento preventivo e ostensivo

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Patrulhamento efetuado Unidade de Medida: Porcentagem

Realização das ações de patrulhamento ostensivo e preventivo, sendo necessário a contratação de capacitações e treinamentos específicos para atuação frente
aos procedimentos operacionais padrão adotado pela GMP, aquisição de Produtos Controlados Pelos Exército (PCE), aquisição de uniformes, realização de
operações integradas em parceria com outros órgãos, aquisição de equipamentos de proteção individual, de sistema de gerenciamento de ocorrências e
equipamentos de tablets, aquisição, locação e manutenção de veículos, aquisição e manutenção de armas, munição e coletes balísticos, equipamentos de menor
potencial ofensivo e controle de distúrbios civis e aquisição de mobiliário, máquinas, equipamentos de informática e tecnologias, contratação de serviços para
determinar aptidão ao uso de armas, modernização e reaparelhamento das corregedorias e ouvidoria e outros que se fizerem necessários para o cumprimento
das atribuições do

Descrição

Função: 06-Segurança pública Subfunção: 181-Policiamento
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Guarda Metropolitano.

Finalidade

Promover segurança às pessoas e à execução dos serviços públicos em vias, logradouros, praças, espaços municipais.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4025-Manutenção do Programa Sociocultural de Segurança Preventiva

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Programa mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Manutenção da Orquestra Jovem, Banda Mirim e Coral da GMP por meio do pagamento das bolsas aos integrantes, do fornecimento de lanches, da aquisição de
uniformes, manutenção preventiva e corretiva de instrumentos, aquisição de instrumentos musicais, aquisição de veículos, aquisição de materiais, equipamentos
e acessórios e requalificação dos instrutores.

Descrição

Função: 06-Segurança pública Subfunção: 392-Difusão cultural

Finalidade
Manter Orquestra Jovem, Banda Mirim e Coral da GMP, promovendo o incentivo à educação musical, prevenção à violência e criminalidade junto à jovens ou
crianças, com idades entre 10 e 18 anos, escolhidos mediante processo seletivo de aptidão musical específico.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4027-Manutenção de atividades preventivas à violência e criminalidade

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Atividade mantida Unidade de Medida: Porcentagem

Manutenção do Guardião Escolar por meio da ações em unidades de ensino municipal, promovendo palestras, recreio dirigidos, observação do contexto com
visitas a atuar preventivamente na solução de conflitos dentro da unidade e realização de Diagnóstico Anual de Segurança Escolar - DASE, com base no qual são
planejadas ações e campanhas preventivas de temas transversais, como drogas, criminalidade, violência e bullying. Manutenção de outras atividades
preventivas, para tanto será necessário contratação de empresa especializada para confecção de material didático, publicitário, lançamento de campanhas.
Contratação de serviços de edição e impressão de cartilhas, folders e materiais educativos e preventivos de uso e distribuição pelas equipes nas escolas e
aquisição de outros materiais e equipamentos que se fizerem necessários ao planejamento e execução das atividades.

Descrição

Função: 06-Segurança pública Subfunção: 181-Policiamento

Finalidade
Fomentar conceitos a cerca de civilidade, de prevenção à criminalidade, violência e uso de drogas para crianças e adolescentes da rede municipal de ensino.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4362-Promoção da saúde e valorização profissional-GMP

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Profissional valorizado Unidade de Medida: Unidade

Manutenção, modernização e ampliação da academia de ginástica para melhoria do condicionamento físico, elaboração de programa de prevenção de riscos e
saúde ocupacional, participação em feiras, congressos, seminários e encontros regionais de categoria, contratação de consultoria especializada, cooperação
técnica e/ou convênios com instituições de ensino superior, contratação de serviços para atestado de aptidão psicológica para uso de armamento,
desenvolvimento de parcerias, cooperações e/ou convênios com outros órgãos e instituições públicas e privadas.

Descrição

Função: 06-Segurança pública Subfunção: 181-Policiamento

Finalidade

Melhorar a saúde física e psicológica dos Guardas Metropolitanos para que estes estejam aptos ao desempenho de suas atividades.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4523-Manutenção de recursos humanos da iluminação pública

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal lotados na Superintendência de iluminação pública (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 4574-Manutenção de recursos humanos da GMP

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Permite arcar com despesas com remuneração e encargos sociais de pessoal ativo da Guarda Metropolitana do Município de Palmas, que são passíveis de
apropriação nos programas temáticos.

Descrição

Função: 06-Segurança pública Subfunção: 181-Policiamento

Finalidade

Manutenção dos pagamentos de salários, benefícios e vantagens dos servidores

Forma de Implementação: Direta

Objetivo: 500000003 - Promover a mobilidade urbana, com qualidade, segurança e sustentabilidade.

Ação: 2715-Manutenção de calçadas e ciclovias

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Calçadas e ciclovias mantidas Unidade de Medida: Quilômetro

Manutenção e revitalização de calçadas, ciclovias e da infraestrutura de suporte à mobilidade ativa, por meio de aquisição de materiais e de contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços e execução de obras, parceria e cooperação com outros órgãos para execução das ações.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 451-Infraestrutura urbana

Finalidade

Reduzir o risco de acidentes para pedestre e ciclistas.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2719-Execução dos serviços de manutenção nas vias urbanas

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Via mantida Unidade de Medida: Porcentagem

Manutenção e revitalização em geral das vias, tais como, calçadas e ciclovias, manutenção nas obras de artes especiais e correntes, remendo superficial e
profundo das vias; recapeamento e rejuvenescimento das vias; recuperação, limpeza de equipamentos de drenagem urbana nas vias; manutenção e recuperação
de pontes e bueiros nas vias urbanas; execução, manutenção e revitalização de sinalização viária horizontal e vertical; execução e recuperação de guias sem
sarjetas e canteiros centrais das vias pavimentadas e logradouros públicos.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 451-Infraestrutura urbana

Finalidade

Proporcionar à população vias urbanas em condições trafegáveis minimizando os problemas de segurança e mobilidade na cidade.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2734-Execução de infraestrutura urbana

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Infraestrutura concluída Unidade de Medida: Porcentagem

Execução de obras de terraplenagem, Macrodrenagem, drenagem urbana, ampliação da pavimentação, de calçadas acessíveis, calçadas, serviços de obras de
artes especiais e correntes, ciclovias, ciclofaixas e sinalização viária horizontal e vertical em diversos locais do município, através de operações de créditos,
convênios, contratos de repasses e recursos próprios, como por exemplo: o contrato de financiamento N° 40.00007 - 9 Programa de Ampliação de Infraestrutura
Urbana de Palmas (PROINFRA) celebrado entre o Banco do Brasil S. A e o município de Palmas TO.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 451-Infraestrutura urbana

Finalidade

Proporcionar aos moradores da capital uma cidade com mais qualidade de infraestrutura urbana.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 3075-Implementação das políticas de acessibilidade e mobilidade urbana

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Política implementada Unidade de Medida: Porcentagem

Realização de estudos, projetos, planos e pesquisas que visem a melhoria da mobilidade urbana no município, priorizando os modos não motorizados e os
serviços de transporte público, considerando, inclusive, a aquisição de equipamentos e softwares necessários, implantação de novas calçadas, ciclovias,
dispositivos que garantam a acessibilidade, instalação de paraciclos e bicicletários, arborização ou outros dispositivos que garantam conforto térmico, realizar
parcerias e cooperação para implementação das ações.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 452-Serviços urbanos
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Finalidade
Possibilitar o cumprimento da Política Nacional de Mobilidade Urbana, promovendo a mobilidade urbana dos modais não motorizados e garantir a acessibilidade
plena ao espaço urbano.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 3124-Expansão da sinalização semafórica

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Conjunto semafórico instalado Unidade de Medida: Unidade

Implantação de novos conjuntos semafóricos para veículos e pedestres, contemplando todos os componentes necessários, por meio da aquisição de materiais e
instalação com equipe própria ou contratação de empresa especializada.

Descrição

Função: 26-Transporte Subfunção: 451-Infraestrutura urbana

Finalidade

Propiciar segurança viária a todos os usuários das vias.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4376-Manutenção da infraestrutura operacional de trânsito e transporte

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Infraestrutura mantida Unidade de Medida: Porcentagem

Manutenção das instalações físicas e tecnológicas de suporte às operações de trânsito e transporte, como pátio de veículos apreendidos, minicidade e outras
edificações, incluindo sistemas de tecnologia e gerenciamento do depósito e da guarda de veículos e reformas.

Descrição

Função: 26-Transporte Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Proporcionar a manutenção adequada da infraestrutura das operações de trânsito e transporte

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4388-Manutenção do sistema de fiscalização eletrônica de trânsito

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Sistema mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Manutenção da fiscalização eletrônica da malha viária, com a elaboração de projetos, manutenção preventiva, corretiva e controle do sistema, aquisição
necessária de equipamentos e materiais, além da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de equipamentos e gestão do
sistema de processamento de infrações e demais locações e contratações necessárias à execução.

Descrição

Função: 06-Segurança pública Subfunção: 181-Policiamento

Finalidade

Manter e expandir o sistema de fiscalização eletrônica, como meio de promover a segurança viária a todos os usuários das vias.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4479-Implementação das ações de transporte público coletivo

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Ação implementada Unidade de Medida: Porcentagem

Realização de ações voltadas ao transporte público coletivo, como a implantação e manutenção de abrigos e estações, bem como do pavimento adequado ao
tráfego de ônibus, além de outras infraestruturas de suporte ao transporte público coletivo, por meio de aquisição de materiais para realização de serviços com
equipe própria ou contratação de empresa especializada e ainda a concessão de subsídio financeiro às tarifas de transporte coletivo através do sistema de
bilhetagem eletrônica, realização de pesquisas de satisfação e indenizações.

Descrição

Função: 26-Transporte Subfunção: 453-Transportes coletivos urbanos

Finalidade
Garantir condições dignas ao usuário de transporte público coletivo, bem como propiciar a migração modal de usuários de transporte individual motorizado.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4536-Manutenção das operações e da fiscalização de trânsito

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos eletrônicos necessários à fiscalização, capacitação de servidores, contratação de consultoria, aquisição de
uniformes, aquisição de produtos controlados pelo exército (PCE), aquisições de materiais e serviços necessários para as operações de fiscalização de trânsito,
aquisição de móveis, locação de viaturas, contratar empresa para avaliação geral de saúde física e mental do agente bem como seus aspectos psicossociais,
manter pagamento de jetons para a Junta Administrativa da Defesa da Autuação - JADA e Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI, além de
outras contratações e aquisições necessárias.

Descrição

Função: 06-Segurança pública Subfunção: 181-Policiamento
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Finalidade

Garantir a segurança viária de todos os usuários da via e a qualidade dos serviços de transporte público.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4559-Promoção da educação para o trânsito

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Educação promovida Unidade de Medida: Porcentagem

Realização de campanhas e ações de educação para o trânsito, por meio da contratação de arte-educadores, aquisição e locação de materiais para arte-
educação, contratação de empresa para a promoção de campanhas nos meios de comunicação, palestras para a comunidade e mobilização social, campanha de
conscientização e sensibilização da comunidade sobre a importância do trabalho do agente de trânsito e sua contribuição para melhoria da qualidade de vida do
município, promover visitação de crianças à minicidade, aquisição de lanches prontos para distribuição quando da visitação, busca de parceria com outras pastas
municipais para execução das ações, cooperação com outras instituições públicas ou privadas, além de outras contratações e aquisições necessárias ao
planejamento e execução das ações de educação para o trânsito.

Descrição

Função: 06-Segurança pública Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Promover a construção de uma cultura de respeito à vida no trânsito, por meio de ações e campanhas educativas e mobilização social que provoquem a reflexão
e adoção de condutas seguras no trânsito.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4578-Manutenção da sinalização viária urbana

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Sinalização mantida Unidade de Medida: Porcentagem

Manutenção das vias com sinalização horizontal e vertical, por meio da implantação de placas, pintura de vias, aquisições de materiais, contratações e locações
necessárias à execução da manutenção e sinalização, aquisição de tintas, máquinas, serviços de sinalização aplicada, materiais para confecção de sinalização
vertical e suportes metálicos, manutenção dos conjuntos semafóricos para veículos e pedestres, contratação de empresa especializada na execução de ações
preventivas, corretiva com reposição de peças, evolutiva e controle do sistema, bem como aquisição de materiais para execução com equipe própria ou
contratada.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 451-Infraestrutura urbana

Finalidade

Propiciar segurança viária a todos os usuários da via.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4600-Manutenção de recursos humanos de fiscalização de trânsito

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com remuneração e encargos sociais dos agentes de trânsito e transportes.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manutenção dos pagamento de salários, benefícios e vantagens dos servidores.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 5007-Implantação de sistemas e tecnologias de mobilidade urbana

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Sistema implantado Unidade de Medida: Porcentagem

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de equipamentos e gestão do sistema de processamento de infrações, de
fiscalização de transportes, para implantação de estacionamento rotativo, para implantação de bicicleta compartilhada e demais locações e contratações
necessárias à execução.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 451-Infraestrutura urbana

Finalidade

Modernizar as atividades de controle e fiscalização de trânsito e transportes bem como ampliar opções de mobilidade ativa.

Forma de Implementação: Direta

Objetivo: 500000004 - Valorizar os espaços públicos priorizando o ordenamento adequado, o planejamento e a requalificação de infraestrutura urbana como
instrumentos de desenvolvimento da cidade.
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Ação: 1672-Construção, revitalização e ampliação de equipamentos públicos

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Obra concluída Unidade de Medida: Unidade

Construção, revitalização e ampliação de equipamentos públicos, tais como: Obras de praças com quadra poliesportiva; Núcleo de Atendimento Integrado (NAI),
Vestiários, refeitórios, banheiros, ampliações de edificações; Estruturação de avenidas, revitalização de praias e parques; construções de calçadas e ciclovias
com sinalização viária, ecopontos e prédios públicos futuros, e execução do Projeto de Infraestrutura turística, construção do Mercado Público de Palmas e
requalificação do entorno dos equipamentos públicos com foco na priorização de pedestres, ciclistas e transporte público.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 451-Infraestrutura urbana

Finalidade

Executar as construções de equipamentos públicos.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 1676-Requalificação Urbana - Palmas para o Futuro

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Requalificação concluída Unidade de Medida: Porcentagem

Execução e contratação de empresa especializada através de recursos externos da Corporação Andina de Fomento (CAF) para: Elaboração de projetos básicos
e executivos, licenciamento ambiental e execução de obras de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem urbana, obras de artes especiais, sinalização
viária, ciclovias, calçadas acessíveis, drenagem sustentável, implantação de iluminação pública, auditoria externa independente, gerenciamento técnico e
supervisão técnica, ambiental e social.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 451-Infraestrutura urbana

Finalidade

Ofertar à população infraestrutura urbana adequada e a melhoria da qualidade de vida na cidade.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2720-Manutenção de equipamentos públicos

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Equipamento mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Reforma e manutenção de equipamentos públicos em geral, tais como: Logradouros, praças públicas, quadras poliesportivas, parques e calçadas acessíveis
contemplando a preservação da natureza, a beleza e o bem-estar social. Para tal, serão necessários a aquisição de materiais e equipamentos, bem como, a
contratação de serviços de terceiros.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 451-Infraestrutura urbana

Finalidade

Garantir equipamentos públicos seguros, adequados e confortáveis à população.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4028-Implementação de soluções tecnológicas de gestão urbanística

Unidade Orçamentária: 9400-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS

Produto: Sistema implantado Unidade de Medida: Porcentagem

Aquisição de licença de uso permanente de Sistema Georreferenciado de Informação Territorial (SIT), incluindo aplicativo de coleta em dispositivo móvel;
atualização da cartografia ortofoto e da cartografia - Mapa Digital; levantamento aerofotogramétrico; elaboração de Planta de Referência Cadastral - PRC; Plantas
de quadra; geocodificação e tratamento dos dados; Coleta de Dados - Cadastro Imobiliário; Cadastro de Atividades Econômicas; Cadastro de Infraestrutura;
cadastro de loteamentos irregulares; fornecimento de imagem de satélite; elaboração e Implementação de Cadastro Municipal Multifinalitário (mobiliário,
imobiliário, infraestrutura, saúde e educação); geocodificação dos dados levantados; sistematização do plano de mobilidade urbana; da planta genérica de
valores; do Código Tributário do Município; do Endereçamento oficial do município; do Plano Diretor municipal; do Código de obras e posturas do município;
sistematização da lei de uso do solo do município, e aquisição do sistema BIM - Building Information Model para execução direta ou indireta de obras e serviços
de engenharia. Será necessária à aquisição de softwares e demais materiais e equipamentos que se fizerem necessários à implementação de soluções
tecnológicas de gestão urbanística no município.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 127-Ordenamento territorial

Finalidade
Promover soluções tecnológicas capaz de coletar, sistematizar, integrar, executar e disponibilizar informações georreferenciadas do município de Palmas para os
gestores públicos e cidadãos de forma dinâmica, intuitiva e confiável.
Forma de Implementação: Direta
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Ação: 4032-Promoção da educação urbanística

Unidade Orçamentária: 5200-INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS

Produto: Ação realizada Unidade de Medida: Unidade

Promoção de seminários, palestras, conferências, produção e distribuição de material gráfico, aquisição de instrumentos pedagógicos e equipamentos
necessários, realização de concursos e premiações que abordem temas relacionados ao desenvolvimento urbano sustentável, contratação de peças artísticas e
pedagógicas, além de outras despesas necessárias à promoção da educação urbanística. As atividades poderão ser realizadas em ambiente virtual,
equipamentos públicos, universidades e institutos de ensino, unidades educacionais, polos comerciais, associações da sociedade civil, entre outros.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Propiciar a conscientização e educação dos cidadãos para que exerçam a gestão democrática e participação popular assegurada pelo Estatuto das Cidades e
pelo Plano Diretor no que se refere a formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4379-Manutenção de serviços de transportes

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Manutenção realizada Unidade de Medida: Porcentagem

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento de manutenção da frota de veículos máquinas e equipamentos, por meio de
sistema web próprio e contratado, despesa com locação de frota veicular e com combustíveis entre outras despesas necessárias.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 451-Infraestrutura urbana

Finalidade

Prestação de serviços de gerenciamento de manutenção de frota de veículos, máquinas e equipamentos.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4380-Gestão do planejamento territorial

Unidade Orçamentária: 5200-INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS

Produto: Atividade realizada Unidade de Medida: Unidade

Elaboração de planos de ocupação, estudos urbanísticos, elaboração e revisão da legislação urbanística municipal, incluindo os subsídios necessários, como
levantamentos topográficos, cadastrais e fundiários, implementação do subsistema de informação territorial e urbana, incluindo solução tecnológica para gestão
destas informações e monitoramento das ações do Plano Diretor, elaboração do plano diretor de geoprocessamento, elaboração de mapas cartográficos,
produção de análises geoespaciais e estruturação e acompanhamento de indicadores territoriais, contemplando a divulgação de materiais produzidos e
realização de audiências públicas. Para tal, será necessário a contratação de serviços especializados de engenharia, arquitetura, urbanismo e
geoprocessamento, incluindo as soluções tecnológicas compatíveis, aquisição de material de consumo e materiais permanentes.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 127-Ordenamento territorial

Finalidade
Propiciar o planejamento da ocupação territorial do município em consonância ao seu plano diretor, as políticas setoriais, federais, estaduais e municipais.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4408-Aprimoramento das atividades urbanísticas e edilícias

Unidade Orçamentária: 9400-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS

Produto: Atividade realizada Unidade de Medida: Porcentagem

Adequação dos parâmetros de uso e ocupação do solo urbano buscando a homogeneidade de tratamento do espaço sendo que as atividades Urbanísticas
envolvem a aprovação de projetos de parcelamento e remanejamento de lotes; permissão ou concessão de uso do solo urbano; desapropriação de áreas de
interesse público e apoio técnico ao executivo municipal na articulação de políticas de planejamento e desenvolvimento regional. Já as atividades Edilícias
envolvem a análise e aprovação dos projetos de obras e edificações e concessão de alvarás de construção e habite-se. Apoio as atividades de consórcio ou
projetos em comuns desenvolvidos na região metropolitana de Palmas. Para tais se faz necessário a aquisição de material de consumo; a aquisição de
equipamentos permanentes, aquisição de softwares e licenças compatíveis com as atividades urbanísticas e edilícias, contratação de serviços de terceiros;
aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; locação de veículos; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens e pagamento de diárias.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 127-Ordenamento territorial

Finalidade
Possibilitar a integração espacial entre os parcelamentos e núcleos urbanos garantindo a execução das atividades urbanísticas e edilícias respeitando a vocação
local e promovendo o desenvolvimento urbano e ordenado da cidade.
Forma de Implementação: Direta
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Ação: 4426-Manutenção do consórcio intermunicipal da bacia hidrográfica do médio Tocantins - CI-LAGO

Unidade Orçamentária: 9400-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS

Produto: Consórcio mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Manutenção do Consórcio Intermunicipal para a Gestão Compartilhada da Bacia Hidrográfica do Médio Tocantins - CI-LAGO por meio de transferências de
recursos ao consórcio em consonância com contrato de rateio, bem como, para o custeio de despesas com materiais de consumo, contratação de empresas para
realização de encontros e eventos, fornecimento de alimentação; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento de diárias e
demais despesas necessárias à execução da ação.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Apoiar as ações de desenvolvimento integrado junto aos municípios contribuintes da Bacia Hidrográfica do lago de Palmas, tendo em vista que as relações
sociais, econômicas e ambientais são de alto impacto no planejamento da gestão de Palmas e dos demais municípios integrantes.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4453-Manutenção de recursos humanos de desenvolvimento urbano

Unidade Orçamentária: 9400-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Pagamento de despesas com remuneração de pessoal ativos e encargo sociais, pagamento de progressões verticais e horizontais, bonificação por mérito que
estejam atuando nos serviços de desenvolvimento urbano.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública e ao desenvolvimento urbano.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4458-Elaboração de projetos urbanísticos e de equipamentos públicos

Unidade Orçamentária: 5200-INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS

Produto: Projeto elaborado Unidade de Medida: Unidade

Elaboração de estudos preliminares e projetos de equipamentos públicos e comunitários, bem como de requalificações urbanísticas de áreas prioritárias. Para
isso, serão necessárias a contratação de serviços especializados de engenharia e arquitetura, contratação de empresas especializadas na implantação de
pequenas intervenções urbanas (urbanismo tático), bem como contratação de levantamentos topográficos, cadastrais e fundiários.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 451-Infraestrutura urbana

Finalidade
Garantir a qualidade arquitetônica, urbanística, a sustentabilidade, a acessibilidade e a adequada distribuição e inserção no território dos projetos de
equipamentos públicos e comunitários, bem como dos espaços públicos de maior relevância, propiciando o desenvolvimento social, ambiental e econômico.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4516-Manutenção de recursos humanos de obras da Infraestrutura

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com remuneração de pessoal dos servidores do Setor da Superintendência de Obras (efetivos, Comissionados, Temporários e Estagiários).

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4547-Fiscalização de obras e posturas

Unidade Orçamentária: 9400-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS

Produto: Fiscalização realizada Unidade de Medida: Porcentagem

Fiscalização dos espaços públicos para verificação do cumprimento do Código de Obras e Posturas do município nas atividades de vistorias de Habite-se, ITBI,
revisão de área, abertura de empresas, autorização de realização de eventos, para publicidade, tapume, canteiros de obras, utilização do logradouro público
quanto a utilização de mesas, cadeiras e tendas, fiscalização dos estabelecimentos comerciais para verificação de irregularidade quanto ao alvará de
funcionamento, monitorar a área territorial do município e evitar ocupações irregulares, bem como atendimento das demandas de outros órgãos e exercício de
poder de polícia administrativa. Para tais, serão necessárias a aquisição de material de consumo e de equipamentos permanentes, aquisição de uniformes,
contratação de serviços de terceiros para capacitação de

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 127-Ordenamento territorial
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servidores, locação de veículos, aquisição de software para o melhor desempenho das atividades de fiscalização, dentre outras despesas que se fizerem
necessárias ao desenvolvimento da ação.
Finalidade
Zelar pelo bem-estar público impedindo o mal uso da propriedade particular e o abuso do exercício dos direitos individuais que afetem à coletividade.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4575-Manutenção de recursos humanos de serviços públicos da Infraestrutura

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com remuneração de pessoal dos servidores da Superintendência de Serviços Públicos dos Setores de parques e jardins, limpeza urbana, cemitério e
aterro sanitário (Efetivos, Comissionados, Temporários e Estagiários).

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Programa: 6000-Palmas da Sustentabilidade Ambiental

Objetivo: 600000001 - Melhorar a qualidade de vida da população palmense por meio da promoção de um ambiente sustentável e saudável.

Ação: 2709-Gestão dos serviços de limpeza urbana

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Serviço executado Unidade de Medida: Porcentagem

Realização e/ ou contratação dos serviços de limpeza urbana tais como: Varrição manual e mecanizada de vias pavimentadas e logradouros públicos urbanos.
Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de cemitérios classificados como domiciliares (exceto restos de exumação) até o destino final
da coleta. Transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde gerados em unidades municipais. Catação, coleta e palitação.
Transporte, tratamento e destinação final de pequenos animais mortos. Coleta e transporte de galhadas, limpeza das praias, lavagem e desinfecção de feiras
livres. Raspagem e coleta de terra em vias urbanas pavimentadas e transporte até a disposição final. Coleta seletiva e transporte de materiais recicláveis, capina
manual de vias públicas e sarjetas, limpeza e desobstrução (manual e/ ou mecanizada) de bueiros e bocas de lobo do sistema público pluvial. Serviços de poda
em vias e logradouros públicos com supressão e transformação de galhadas e folhas em insumo para compostagem. Roçagem, capina, limpeza de terrenos e
áreas públicas e coleta do lixo e entulho. Realização do serviço de manutenção, revitalização e execução de limpeza dos terrenos das margens de vias públicas,
áreas baldias e áreas públicas, utilizando-se giro-zero, realização do serviço de roçagem mecânica das margens de vias públicas, áreas baldias e áreas públicas,
utilizando- se tratores com roçadeiras de arrasto, serviço de recolhimento de pneu, equipamentos e objetos inservíveis em vias e logradouros públicos, dentre
outros que se fizerem necessários à manutenção da limpeza na capital.

Descrição

Função: 17-Saneamento Subfunção: 512-Saneamento básico urbano

Finalidade

Proporcionar uma cidade limpa e bem cuidada à população palmense.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2729-Execução paisagística em espaços públicos

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Espaço público conservado Unidade de Medida: Porcentagem

Implantação e ou revitalização paisagística das praças, parques, jardins, canteiros, Playground, entre outros, de forma harmônica, contemplando a preservação
da natureza, beleza e o bem-estar social, ampliação e manutenção do sistema de irrigação, manutenção do viveiro de mudas. Além de preparo do solo,
coveamento, adubação, plantio e estaqueamento de gramas em vias e logradouros públicos; bem como, a contratação de serviços terceiros, entre outros.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 452-Serviços urbanos

Finalidade

Proporcionar beleza e cuidado à capital por meio da conservação das áreas de paisagismo.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2735-Gestão do aterro sanitário

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Gestão realizada Unidade de Medida: Porcentagem

Execução dos serviços do aterro sanitário, tais como: recepção, acondicionamento, espalhamento, compactação e cobertura de resíduos domésticos, descarte e
cobertura das cinzas dos resíduos de saúde, construção de taludes, tratamento de chorume, monitoramento de águas residuárias, monitoramento operacional
(RCA/PCA), cercamento com tela em todo perímetro do aterro, contratações ou alugueis de: material

Descrição

Função: 17-Saneamento Subfunção: 452-Serviços urbanos
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de consumo, EPIs, caminhões e máquinas, implantação do sistema de águas pluviais, retaludamento de taludes, controle de fauna aérea, cobertura vegetal no
maciço das células encerradas, construção da sede conforme normas técnicas.
Finalidade

Ordenar a disposição dos resíduos sólidos de Palmas, atendendo a legislação pertinente.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 3085-Geração de energia com resíduos sólidos urbanos - Parceria Público- Privada- PPP

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Projeto implantado Unidade de Medida: Porcentagem

Implantação de Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos com aproveitamento Energético, tendo como base estudos de modelagem e utilização de
uma planta do tipo pirólise com aproveitamento dos Resíduos Sólidos Urbanos e Resíduos Sólidos de Saúde, já dispostos no Aterro Sanitário de Palmas TO. A
pirólise trata- se de um processo que tem como principal aplicação o tratamento e a destinação final do lixo, sendo energeticamente autossustentável não
necessitando de energia externa, o que desperta uma grande atenção e a faz tão fascinante do ponto de vista científico e prático.

Descrição

Função: 25-Energia Subfunção: 752-Energia elétrica

Finalidade

Captar o gás gerado no aterro sanitário, transformando em energia elétrica para Iluminação Pública e comercialização do excedente.

Forma de Implementação: Descentralizada

Ação: 3092-Requalificação ambiental de áreas degradadas

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Área requalificada Unidade de Medida: Porcentagem

Execução de obras de recuperação e requalificação ambiental de áreas degradadas em parceria com a Fundação de Meio Ambiente para possível transformação
dessas áreas em espaços de lazer no território municipal, tais como: Parque Cesamar, entre outros.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 451-Infraestrutura urbana

Finalidade
Melhorar a qualidade de vida nas Zonas Especiais de Interesse Sociais (ZEIS), através de intervenções nas vertentes urbanísticas e ambientais, conduzindo o
aumento da atratividade e da competitividade dos núcleos urbanos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 3144-Implantação de sistemas fotovoltaicos

Unidade Orçamentária: 7700-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ENERGIAS

Produto: Sistema implantado Unidade de Medida: Unidade

Aquisição e instalação de sistema de produção de energia fotovoltaica, além de capacitação e conscientização do uso da energia solar como fonte de produção
de energia elétrica. Para tal, serão necessários: contratação de empresa especializada, aquisição de equipamentos permanentes e materiais de consumo dentre
outros necessários a execução da ação.

Descrição

Função: 25-Energia Subfunção: 752-Energia elétrica

Finalidade

Contribuir com a produção de energia sustentável no município de Palmas.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4023-Realização das ações do Grupamento Ambiental da Guarda

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Ação realizada Unidade de Medida: Porcentagem

Financiamento de ações, projetos e programas voltados à fiscalização ambiental realizada pelo Grupamento Ambiental da Guarda no Município de Palmas, por
meio da aquisição de equipamentos, aquisição de veículos e embarcações, uniformes e materiais adequados as finalidades da ação.

Descrição

Função: 06-Segurança pública Subfunção: 541-Preservação e conservação ambiental

Finalidade

Desenvolver ações de fiscalização ambiental para resguardar a fauna e a flora do município de Palmas.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4039-Realização de ações de Defesa Civil

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Ação realizada Unidade de Medida: Porcentagem

Realização de atividades de prevenção, preparação e resposta de riscos e desastres, focos de incêndios florestais e queimadas urbanas por

Descrição

Função: 06-Segurança pública Subfunção: 182-Defesa civil
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meio de educação (materiais educativos, campanha publicitaria e palestras nas escolas e nas comunidades), bem como a realização e/ou contratação de
serviços de qualificação e capacitação para servidores, brigadistas e comunidade, aquisição de uniformes para servidores e brigadistas, aquisição de EPIs,
locação e manutenção da frota; aquisição de combustíveis, máquinas e equipamentos de uso em atividade de resposta a desastre, manutenção corretiva e
preventiva dos equipamentos operações realizar levantamento e elaboração de mapas de áreas de risco e edificações, monitoramento pluviométrico, orientação
da população em risco e outras atividades, visitas técnicas, aquisição de equipamentos de informática e softwares, equipamentos e sistemas pluviométricos,
aquisição de equipamentos e sistemas necessários para operações e outros que se fizerem necessário, contratação de empresa especializada e/ou consultorias
para elaboração estudos, planos e estratégias de atuação da Defesa Civil. Manter a capacidade cognitiva e operacional dos servidores promovendo avaliação
geral de saúde física e mental bem como seus aspectos psicossociais, contratação de empresa para fornecimento de alimentação preparada para brigadistas e
demais servidores quando em operação.

Finalidade

Dotar de capacitação e recursos técnicos e tecnológicos necessários à modernização da operacionalização das atividades meio e fim.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4040-Promoção da Gestão Ambiental

Unidade Orçamentária: 7800-FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DE PALMAS

Produto: Gestão ambiental promovida Unidade de Medida: Porcentagem

Realização de atividades, ações, projetos e programas relacionados a gestão de resíduos sólidos, promoção da educação ambiental, ações de adaptação as
mudanças climáticas, apoio a prevenção, controle e combate aos incêndios florestais, ações do Conselho Municipal de Meio Ambiente, do Comitê Previncendios
e do Comitê Formarecicla, sendo necessário a contratação de empresa, aquisição de materiais de consumo, combustível, contratação de equipe técnica para
formação da brigada, equipamentos e programas de informática, material gráfico, realização de parceria e cooperação técnica, alimentação, realização de
oficinas, palestras, shows, aquisição de carretinha reboque (food truck-trailer) estrutura para eventos, uniformes, premiações; diárias e passagens, capacitações,
participação em eventos, insumos, materiais, máquinas e ferramentas e outros que se fizerem necessário para o desenvolvimento da política de gestão ambiental
e a revisão e elaboração da legislação ambiental.

Descrição

Função: 18-Gestão ambiental Subfunção: 541-Preservação e conservação ambiental

Finalidade
Promover ações de gestão de resíduos sólidos, educação ambiental, adaptação as mudanças climáticas, prevenção, controle e combate a incêndios florestais e
outras necessárias para o desenvolvimento da gestão ambiental.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4041-Promoção da Gestão de Recursos Hídricos

Unidade Orçamentária: 7800-FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DE PALMAS

Produto: Gestão promovida Unidade de Medida: Porcentagem

Realização das atividades e ações previstas nos projetos do Programa Agua Viva, tais como: mapeamento, recuperação, conservação, restauração,
monitoramento e proteção de nascentes e cursos hídricos e outras atividades que se fizerem necessárias para a execução do Programa; implantação do projeto
de monitoramento de secas; sendo necessário para a realização das atividades e ações: a contratação de empresa, aquisição de materiais de consumo,
combustível, equipamentos e programas de informática, material gráfico, alimentação, realização de oficinas, palestras, estrutura para eventos, uniformes,
premiações; insumos, materiais, máquinas e ferramentas, realização de parceria e cooperação técnica e outros que se fizerem necessário para o
desenvolvimento da política de recursos hídricos.

Descrição

Função: 18-Gestão ambiental Subfunção: 544-Recursos hídricos

Finalidade

Promover as ações, atividades e projetos voltados a política de recursos hídricos.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4042-Gestão da arborização e das áreas protegidas

Unidade Orçamentária: 7800-FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DE PALMAS

Produto: Gestão realizada Unidade de Medida: Porcentagem

Criação, implantação e gestão das áreas do Sistema Municipal de Infraestrutura Verde (SisMIV) e realização de audiências públicas; produção de mudas nativas
iniciando com a coleta, limpeza, armazenamento de sementes, plantio planejado durante o período chuvoso, monitoramento e manutenção da área plantada;
manutenção, adequação e ampliação do viveiro; construção de galpão para o viveiro, sendo necessário a contratação de empresa, aquisição de materiais de
consumo, combustível, equipamentos e programas de informática, material gráfico, realização de parceria e cooperação técnica, alimentação, realização de
oficinas e eventos, diárias e passagens, capacitações, participação em eventos, palestras, shows, estrutura para eventos, uniformes, premiações; insumos,
materiais, máquinas e ferramentas e outros que se fizerem necessário para o desenvolvimento da política de arborização e das áreas protegidas.

Descrição

Função: 18-Gestão ambiental Subfunção: 541-Preservação e conservação ambiental

Finalidade

Promover ações de gestão de arborização e das áreas protegidas.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 4375-Gestão da política municipal de saneamento

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Política implementada Unidade de Medida: Porcentagem

Gestão da política de saneamento municipal por meio da revisão dos planos que compõem o Plano Municipal de Saneamento Básico, incluindo a contratação de
empresa especializada, realização estudos, audiências e consultas públicas.

Descrição

Função: 17-Saneamento Subfunção: 512-Saneamento básico urbano

Finalidade

Atender a política municipal de saneamento, a Lei Federal 11.445/2007 e Lei Federal 12.305/2010.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4443-Gestão do programa e dos sistemas fotovoltaicos

Unidade Orçamentária: 7700-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ENERGIAS

Produto: Programa mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Gestão e manutenção do programa Palmas Solar, com intuito de promover incentivos fiscais para a produção de energias sustentáveis de baixo impacto
ambiental, gestão e manutenção dos sistemas fotovoltaicos do poder público municipal, produzindo energia para atender a demanda de consumo dos prédios
públicos, além de participação, realização e apoio a eventos em parceria com instruções de ensino e tecnologia, pública ou privadas do município bem como,
outros entes federativos na área de energia solar e eficiência energética apresentando os projetos desenvolvidos pala SECRES, bem como as condições naturais
da região da região na geração de energia por meio de sistema solar e outras alternativas sustentáveis.

Descrição

Função: 25-Energia Subfunção: 752-Energia elétrica

Finalidade

Contribuir para o consumo de energia limpa no município e com a sustentabilidade ambiental.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4482-Manutenção dos serviços nos cemitérios públicos

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Cemitério mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Administração, manutenção dos espaços dos cemitérios, serviços de capina, coleta de resíduos, limpeza geral, aquisição de materiais para manutenção e
construção dos usuários conforme Lei 1862 de 24 de fevereiro de 2012.

Descrição

Função: 17-Saneamento Subfunção: 452-Serviços urbanos

Finalidade

Manter os cemitérios limpos e bem conservados.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4508-Realização do Controle Ambiental

Unidade Orçamentária: 7800-FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DE PALMAS

Produto: Controle realizado Unidade de Medida: Porcentagem

Realização de procedimentos de Controle Ambiental, que consiste em execução de atividades do licenciamento de empreendimentos e atividades utilizadoras de
recursos ambientais e potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente e avaliação de impacto ambiental, execução de atividades de
monitoramento e fiscalização ambiental. Para isso, será necessário adquirir equipamentos, ferramentas, insumos e demais materiais necessários para a
execução das atividades, e do julgamento de autos de infração e demais sanções administrativas, além de modernização do procedimento de Controle Ambiental
por meio da implantação de sistema eletrônico de gestão dos procedimentos e digitalização de documentos, atualização das normativas municipais, padronização
de processos e procedimentos, normatização de protocolos locais e interinstitucionais de atuação dos procedimentos, realização de capacitação de servidores e
revisão do marco regulatório (legislação).

Descrição

Função: 18-Gestão ambiental Subfunção: 542-Controle ambiental

Finalidade
Melhorar a qualidade ambiental do município, compatibilizando o desenvolvimento das atividades econômicas com a preservação ambiental e o desenvolvimento
social.
Forma de Implementação: Direta

Programa: 7000-Palmas com Economia Forte

Objetivo: 700000001 - Promover assistência técnica e extensão rural visando o aumento da produção e da renda dos agricultores e aquicultores de Palmas.
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Ação: 2713-Manutenção de hortas comunitárias

Unidade Orçamentária: 3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Produto: Horta mantida Unidade de Medida: Porcentagem

Realização e/ou contratação dos serviços de manutenção das estruturas físicas das hortas comunitárias urbanas e quintais verdes de Palmas, com serviços de
alambrados, reservatórios, portões, tubulações hidráulicas, aquisições de insumos (sementes, ferramenta, defensivos orgânicos), dentre outros itens que se
fizerem necessários.

Descrição

Função: 20-Agricultura Subfunção: 606-Extensão rural

Finalidade

Manter as hortas comunitárias urbanas e os quintais produtivos.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2740-Manutenção de estradas vicinais

Unidade Orçamentária: 3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Produto: Estrada mantida Unidade de Medida: Quilômetro

Realização e/ou contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais, piso natural de terra, onde todos os anos
exige reformas e manutenção. Se necessário for a manutenção passa mais de uma vez por ano na mesma região, garantindo o acesso dos produtores,
escoamento da produção e passagem do ônibus escolar. Essas reformas e manutenções consiste em: aplainamento, reposição de cascalho, reformas dos
bigodes (saída de água), reforma de caneletas para escoamento de enxurradas, bem como manutenção, reforma e construção de bueiros, pontes dentre outros
itens que se fizerem necessárias para execução da manutenção das estradas.

Descrição

Função: 20-Agricultura Subfunção: 606-Extensão rural

Finalidade

Manutenção das estradas vicinais, facilitando a locomoção e o escoamento da produção rural.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 2745-Subsídio para correção do solo

Unidade Orçamentária: 3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Produto: Subsídio concedido Unidade de Medida: Tonelada

Aquisição e transporte de corretivo para o solo como: calcário, adubo orgânico, palha de arroz, fertilizante. Sendo tanto em tonelada, a granel e líquidos.

Descrição

Função: 20-Agricultura Subfunção: 606-Extensão rural

Finalidade

Correção do solo com adubos orgânicos e calcário.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 3119-Implantação de hortas comunitárias e empreendedoras

Unidade Orçamentária: 3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Produto: Horta implantada Unidade de Medida: Unidade

Realização e/ou contratação dos serviços para implantação das estruturas físicas das hortas urbanas e rurais, sendo necessário a disposição de áreas públicas e
recursos financeiros para custeio das seguintes etapas: elaboração do projeto físico; preparo do solo; implantação da estrutura física da horta (instalação de
alambrados, reservatórios, portões, tubulações hidráulicas, ferramentas ); aquisição insumos, defensivos orgânicos, sementes e os demais itens necessários a
implantação de hortas e quintais verdes de acordo com o regimento interno das hortas comunitárias e quintais verdes.

Descrição

Função: 20-Agricultura Subfunção: 606-Extensão rural

Finalidade

Implantar hortas comunitárias e empreendedoras para gerar emprego e renda.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4019-Apoio aos agricultores e aquicultores

Unidade Orçamentária: 3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Produto: Produtor apoiado Unidade de Medida: Unidade

Apoiar os agricultores e aquicultores por meio da disseminação de tecnologias disponibilizadas na Unidade Demonstrativa Fazendinha e outras unidades. Para
isso, é necessário a manutenção destes espaços com: contratação de serviços de terceiros para limpeza das áreas de cultivo; locação de veículos e máquinas;
manutenção e reforma das instalações destinadas a criação de aves caipiras e dos tanques escavados e elevados; manutenção dos equipamentos de irrigação;
instalação de estrutura física e demonstração de cultivos animais e vegetais para eventos como AGROTINS; locação de tenda e outros itens para realização de
eventos; aquisição de materiais gráficos; aquisição de alevinos

Descrição

Função: 20-Agricultura Subfunção: 606-Extensão rural
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de peixes, ração para peixes, materiais de manejo (rede, caixas, puçá, baldes, luvas) medicamentos para animais aquáticos, materiais de aeração dos tanques
de piscicultura, materiais de construção para manutenção dos tanques; aves de postura, ração para aves, vacinas e medicamentos para aves; sementes para as
plantações, materiais de irrigação, adubos, manutenção da terra de plantio com insumos e maquinários agrícolas; manutenção da casa de apoio para os
funcionários (itens de limpeza e alimentos), estrutura de iluminação; bomba, motobomba, compressor radial; materiais de construção em geral para reparos
(canos, manilhas, etc.) dentre outros que se fizerem necessários.

Finalidade

Apoiar aos agricultores e aquicultores com demonstração de novas tecnologias na Unidade Demonstrativa da Fazendinha e outras.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4020-Apoio ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM

Unidade Orçamentária: 3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Produto: Inspeção realizada Unidade de Medida: Porcentagem

Aquisição de produtos e/ou contratação de serviços e locação de um veículo para realização de inspeção e fiscalização de estabelecimentos que manuseiam e
industrializam produtos e derivados de origem animal e vegetal, manutenção da rotina de inspeção e fiscalização, com fornecimento de materiais de escritório e
formulários próprios para realização das visitas, dentre outros itens necessários a realização e otimização do trabalho interno, com digitalização de documentos,
capacitação da equipe técnica.

Descrição

Função: 20-Agricultura Subfunção: 606-Extensão rural

Finalidade

Apoio a inspeção e fiscalização de produtos de origem animal e vegetal.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4021-Oferta de assistência técnica e extensão rural

Unidade Orçamentária: 3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Produto: Oferta realizada Unidade de Medida: Porcentagem

Realização e/ou contratação de produtos e serviços para atender aos produtores rurais do município, com serviços de assistência técnica e extensão rural,
patrulhamento mecanizado para preparo do solo, manutenção de equipamentos públicos, dentre outros serviços, a construção de poço artesiano, de barraginhas
ou mini açudes em pequenas bacias hidráulicas para conter a água das chuvas, instalação de fossa verde, aquisição de insumos para melhoramento genético,
insumos para melhoria da qualidade de pastagens e capineiras, contratação de empresa para melhoramento genético dos rebanhos, contrapartida de convenio
com o Ministério da Agricultura e Pecuária, aquisição de equipamentos a serem utilizados no melhoramento genético. Apoio aos produtores aquícolas, através da
assistência técnica e extensão rural, orientando-os sobre o manejo correto para o crescimento da produção de pescado. (São visitas, orientações para uso da
alimentação, temperatura da água, acompanhamento do crescimento etc.). Orientação aos pescadores em relação a legalização da atividade e comércio do
pescado. Sendo necessário aquisição de insumos, materiais de consumo, material de apoio, alimentação animal, locação de veículos, maquinas pesada,
manutenção da frota própria, aquisição de combustíveis e lubrificantes, dentre outros que se fizerem necessários para intensificar os serviços da ATER -
Assistência Técnica e Extensão Rural.

Descrição

Função: 20-Agricultura Subfunção: 606-Extensão rural

Finalidade

Fomentar a assistência técnica e extensão rural aos produtores rurais e aquícultores, visando o manejo correto e o crescimento da produção.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4387-Manutenção de recursos humanos da extensão rural

Unidade Orçamentária: 3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com remuneração e encargos sociais dos servidores efetivos, nomeados e contratados (ativos, civil, militar) lotados no Programa Temático - Palmas
com Economia Forte

Descrição

Função: 20-Agricultura Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manutenção dos servidores lotados na Extensão Rural - Diretoria de Assistência Técnica e Diretoria Operações de Maquinas Agrícolas.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4537-Promoção e participação de eventos

Unidade Orçamentária: 3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Produto: Evento promovido Unidade de Medida: Unidade

Promover e participar de eventos, palestras, campanhas educativas, workshops, seminários dentre outros acontecimentos destinados à produtores, aquicultores e
técnicos extensionistas, assim serão necessários a contratação de empresas especializada, material gráfico e de expediente (blocos, cartilhas, cartazes etc.),
coffe-break, palestrantes, passagens, hospedagem, locação de veículo, caixa de som, cadeiras e demais itens que se fizerem necessários à execução da ação.

Descrição

Função: 20-Agricultura Subfunção: 606-Extensão rural
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Finalidade

Instruir os produtores rurais, aquicultores, pescadores e técnicos extensionistas.

Forma de Implementação: Direta

Objetivo: 700000002 - Tornar Palmas uma cidade economicamente forte e atrativa à empreendimentos tradicionais, inovadores e coletivos estimulando a
geração de emprego e renda.

Ação: 4026-Realização das ações de incentivo ao emprego e renda

Unidade Orçamentária: 2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

Produto: Ação realizada Unidade de Medida: Porcentagem

A realização das ações de incentivo ao emprego e renda envolve a qualificação profissional que será realizada por meio de cursos profissionalizantes de mão de
obra, palestras, seminários e oficinas, bem como, a capitação de vagas junto ao setor empresarial e o encaminhamento de trabalhadores conforme vocação e
capacidade. Além disso, será oferecido serviços de atualização cadastral de trabalhadores, consultas de vagas de empregos, orientação ao cidadão sobre seguro
desemprego e demais assuntos inerentes. Para tais, serão necessárias a aquisição de materiais e equipamentos permanentes e contratação de serviços de
terceiros.

Descrição

Função: 11-Trabalho Subfunção: 333-Empregabilidade

Finalidade
Proporcionar a integração entre empregadores e trabalhadores, bem como, a qualificação profissional para a geração de mais empregos e a recolocação de
desempregados no mercado de trabalho.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4356-Fomento às atividades econômicas nas feiras

Unidade Orçamentária: 2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

Produto: Atividade fomentada Unidade de Medida: Porcentagem

Fomento as atividades econômicas nas feiras municipais de Palmas, unindo novas práticas de gestão ao mercado tradicional de feiras, por meio de regularização
e ofertas de cursos de capacitação com o objetivo de dotar o feirante empreendedor de conhecimentos úteis para gerir melhor seus negócios. Será necessária a
aquisição de materiais de consumo e equipamentos permanentes, contratação de serviços de terceiros, pagamento de despesas discricionárias, entre outras
despesas necessárias.

Descrição

Função: 23-Comércio e serviços Subfunção: 691-Promoção comercial

Finalidade
Proporcionar aos feirantes melhorias e adequação nas atividades coibindo o comércio ilegal e munindo os feirantes de ferramentas básicas sobre administração
do negócio e dicas de posicionamento no mercado em que atuam.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4370-Manutenção de equipamentos públicos comerciais

Unidade Orçamentária: 2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

Produto: Equipamento mantido Unidade de Medida: Porcentagem

A manutenção dos equipamentos públicos ocupados por empreendimentos comerciais será por meio da conservação, reformas, pequenos reparos e adaptações
de imóveis já existentes englobando as feiras livres, rodoshopping, Centro comercial popular - CECOP, casa do empreendedor, quiosques e praias. Para tal, será
necessária a aquisição de móveis, materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, contratação de serviços de terceiros, despesas discricionárias
e outras despesas que se fizerem necessárias para a reparação dos imóveis públicos comerciais e demais despesas para manutenção dos prédios e áreas
públicas administrados pelo município.

Descrição

Função: 23-Comércio e serviços Subfunção: 692-Comercialização

Finalidade

Proporcionar um local adequado e conservado aos empreendimentos comerciais destinados à comercialização de produtos.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4397-Apoio a empreendimentos solidários

Unidade Orçamentária: 2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

Produto: Empreendimento apoiado Unidade de Medida: Unidade

Apoio ao desenvolvimento aos empreendimentos sociais por meio de assessoria técnica e de formação para os empreendedores de economia solidária,
realização de capacitação, oficinas, palestras e cursos, apoio as atividades de exposição e venda de produtos, além da manutenção de equipamentos e
maquinas já existentes. Para tal, será necessária a contratação de serviços de terceiros, consultoria técnica especializada, aquisição de materiais e equipamentos
destinados ao apoio dos empreendimentos assistidos.

Descrição

Função: 11-Trabalho Subfunção: 333-Empregabilidade

Finalidade

Apoiar a constituição de empreendimentos sociais visando promover o desenvolvimento socioeconômico do município.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 4427-Incentivo à inovação e ao desenvolvimento econômico

Unidade Orçamentária: 2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

Produto: Apoio realizado Unidade de Medida: Porcentagem

Incentivo à inovação e ao desenvolvimento econômico por meio da desburocratização, simplificação e agilização dos processos de registros de empresas através
de parcerias públicas e privadas, promover cursos, capacitações e treinamentos e consultorias técnicas especializadas, promoção ou apoio a realização de feiras
e eventos voltados para o fortalecimento dos setores comerciais e produtivos, fomento à produção e o consumo de bens e serviços locais, estimular as atividades
de inovações científicas e tecnológicas voltadas às empresas por meio de espaços para instalação de incubadoras para a aceleração de empresas (HUB) e
Startups incentivando o empreendedorismo, apoio a regularização do polo Eco Industrial e Atacadista de Palmas e Distrito Industrial de Taquaralto-DIT,
realização das atividades junto ao FIDEP - Fundo de Inovação ao Desenvolvimento Econômico de Palmas e demais atividades desenvolvidas na casa do
empreendedor que estimulem novos negócios e potencializem a economia local. Para tais, serão necessárias aquisição de materiais de consumo, contratação de
serviços de terceiros, locação de equipamentos e estruturas temporárias de promoção a eventos (tendas, stands, contratação de artistas, som, palco, iluminação,
tablados, box trus, entres outros), contratação de serviços de fornecimento de alimentos, uniformes e serviços técnicos profissionais.

Descrição

Função: 23-Comércio e serviços Subfunção: 691-Promoção comercial

Finalidade
Promover a atração, constituição e fixação de negócios e empreendimentos tradicionais, inovadores e coletivos, envolvendo agentes públicos, privados,
entidades do terceiro setor e da sociedade em geral.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4593-Incentivo ao microcrédito

Unidade Orçamentária: 2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

Produto: Microcrédito concedido Unidade de Medida: Unidade

A ação será utilizada para a concessão de microcréditos por meio do Banco do Povo para aos microempreendores municipais que é um programa da Prefeitura
para fomentar a geração de emprego e renda na capital. A ação será executada por meio do planejamento, análise de crédito, acompanhamento dos processos
até a concessão dos recursos aos interessados.

Descrição

Função: 11-Trabalho Subfunção: 334-Fomento ao trabalho

Finalidade

Fomentar a economia com a criação de novos postos de trabalho e geração de emprego e renda visando o crescimento econômico local.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 5005-Construção ampliação e revitalização de equipamentos públicos comerciais

Unidade Orçamentária: 2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

Produto: Obra concluída Unidade de Medida: Unidade

A construção, ampliação e revitalização de estrutura física de empreendimentos públicos utilizados para o comércio tais como: Feira coberta, centros comerciais
populares, rodoshopping, quiosques, feira do bosque e demais equipamentos públicos comerciais de acordo com a necessidade da comunidade, contemplando
elaboração de projetos, contratação de empresas para execução das obras ou serviços e aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

Descrição

Função: 23-Comércio e serviços Subfunção: 692-Comercialização

Finalidade

Garantir aos produtores, feirantes e comerciantes do município um local adequado para a comercialização de seus produtos.

Forma de Implementação: Direta

Objetivo: 700000004 - Consolidar e ampliar as atividades de cultura e turismo no município, como instrumento de desenvolvimento social e econômico.

Ação: 1678-Implantação do Parque das Artes

Unidade Orçamentária: 7100-FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

Produto: Parque implantado Unidade de Medida: Porcentagem

Realização de despesas de custeio e de capital inerentes à implantação do Parque das Artes, por exemplo: aquisição de obras de artes, aquisição de materiais
de consumo e permanentes, contratação de serviços de engenharia e paisagismo.

Descrição

Função: 13-Cultura Subfunção: 392-Difusão cultural

Finalidade
Ampliar os serviços do complexo do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho para oferecer à população um novo espaço público de cultura, lazer e
entretenimento.
Forma de Implementação: Direta
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Ação: 3149-Estruturação do turismo em Palmas

Unidade Orçamentária: 1400-AGÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO

Produto: Polo estruturado Unidade de Medida: Porcentagem

Apoio e Desenvolvimento da Estruturação Turística com base no Plano Municipal de Turismo priorizando as seguintes atividades: Construção de equipamentos
públicos, como: Centro de Cultura Arte e Centro Comercial de Produtos Associados ao Turismo. Implantar Sistema de Informações Turísticas para unificar
informações sobre a oferta turística, incluindo atrativos, profissionais, serviços e equipamentos turísticos locais, para orientar a tomada de decisão de
investimento. Também servirá como ferramenta de promoção turística, facilitando o acesso dos turistas às informações do destino Palmas de forma integrada
(sistema, site, aplicativos e mídias digitais). (Estratégia 6.1.1 PMT) Ampliação e melhoria da sinalização turística no município de Palmas, para atender as
necessidades de localização dos atrativos turísticos. Criar e promover novos roteiros turísticos visando estruturar um portfólio com o objetivo de ordenar, qualificar
e ampliar a oferta de roteiros e produtos turísticos. Para fins de investimento, divulgação e inserção econômica e social, visando potencializar a exploração
sustentável dos atrativos locais (Estratégia 5.1.6 PMT); Promover o turismo de experiência como estratégia de diferenciação e acesso ao mercado (Estratégia
5.1.11 PMT). Elaboração do Plano Estratégico do Destino Turístico Inteligente Palmas visando favorecer a inovação e a conectividade, bem como a
acessibilidade e mobilidade urbana, buscando a sustentabilidade das atividades turísticas locais e a promoção da qualidade de vida da população local.

Descrição

Função: 23-Comércio e serviços Subfunção: 695-Turismo

Finalidade
Estruturação do turismo em Palmas, pautadas pelos princípios da sustentabilidade socioeconômica e ambiental, com o melhoramento da infraestrutura turística
para permitir a expansão das atividades turísticas no município e a melhoria da qualidade do produto ofertado ao turista, estimulando o fortalecimento da
governança no setor. Possibilitar a sinergia entre melhoria e modernização das infraestruturas e dos serviços turísticos com soluções tecnológicas criativas,
proporcionando experiências únicas e memoráveis aos turistas e, consequentemente, aumentando a competitividade de Palmas no mercado.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4033-Realização de eventos culturais

Unidade Orçamentária: 7100-FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

Produto: Evento realizado Unidade de Medida: Unidade

Realização de eventos como o Arraia de Capital, aniversário de Palmas e outros necessários para a promoção da Politica Cultural, sendo necessário a
contratação de atrações artísticas e culturais, além de serviços diversos relacionados à execução de eventos, por exemplo: locação de estruturas de palco, som e
iluminação; serviços gráficos e de comunicação visual; decoração e cenografia; segurança; entre outros.

Descrição

Função: 13-Cultura Subfunção: 392-Difusão cultural

Finalidade

Estabelecer e promover anualmente o calendário de eventos culturais da cidade de Palmas.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4034-Formação em arte e cultura

Unidade Orçamentária: 7100-FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

Produto: Atividade realizada Unidade de Medida: Unidade

Realização de atividades de formação artística e cultural nos espaços administrados e/ou conveniados pela FCP, a partir da execução de despesas de custeio e
de capital, tais como: contratação de instrutores e prestadores de serviços eventuais; aquisição de materiais didáticos, instrumentos musicais, máquinas e
equipamentos necessários à execução da atividade fim de cada espaço. E ainda, a realização de despesas relacionadas à produção, circulação e divulgação dos
produtos artístico-culturais da FCP, por exemplo: Cia de Teatro Fernanda Montenegro, Coral Municipal e Corpo de Baile Municipal, dentre outros itens que se
fizerem necessários para a realização da formação cultural.

Descrição

Função: 13-Cultura Subfunção: 392-Difusão cultural

Finalidade

Oferecer à população cursos de artes, e também, o acesso a produtos artístico-culturais desenvolvidos pela FCP.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4035-Realização e apoio a eventos geradores de Fluxo Turístico

Unidade Orçamentária: 1400-AGÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO

Produto: Evento promovido Unidade de Medida: Unidade

Apoiar e promover eventos que gerem demanda e fluxo turístico, propondo a dinamização da economia criativa, a partir de um calendário consolidado com
destaque para os eventos com maior representatividade como: O Palmas Capital da Fé, A temporada de férias, O Festival Gastronômico de Taquaruçu, Encontro
Nacional de Food Trucks, Feira de Negócios, Palmas Burguer, PMW Rock; Feira cultural na Praça Maracaípe, Festival da Colheita da Jaboticaba, Feira de
artesanato, eventos esportivos como: Festivais e outros eventos de pesca esportiva, encontro de carros antigos e motos, rally de regularidade, torneio de voo livre
na modalidade de parapente, festival de circo, encontro estadual de canoagem, IRONMAN, canoagem e remo no lago de Palmas, circuitos de mountain bike,
ecoturismo e turismo de aventura, participação em feiras internacionais e nacionais de artesanato e turismo, apoio e parceria na realização de outros eventos que
geram grande fluxo; realização de "fun tours" (visando trazer os interessados para conhecer o local previamente visitas técnicas à eventos externos de grande
fluxo turístico). Para isso, serão necessários a contratação de empresa terceirizada; locação de estruturas temporárias como: palco,

Descrição

Função: 23-Comércio e serviços Subfunção: 695-Turismo
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tenda, sonorização, iluminação, banheiros químicos, disciplinadores, ground, entre outras estruturas; contratação de artistas e bandas regionais e nacionais;
pagamento de premiação; aquisição de materiais e insumos para os eventos; captação de eventos geradores de fluxo turístico com criação de projeto descritivo
através de levantamento e organização de informações, produção de material de apresentação do destino; materiais de divulgação; dentre outros itens que se
fizerem necessários ao apoio e a promoção de eventos culturais.
Finalidade
Desenvolver e executar a Política Municipal de Turismo, observando suas potencialidades e singularidades, para promoção, divulgação, estruturação,
formatação e comercialização dos produtos e serviços turísticos a níveis regional e internacional.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4036-Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural de Palmas

Unidade Orçamentária: 7100-FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

Produto: Patrimônio conservado Unidade de Medida: Unidade

Revitalização, ampliação e manutenção das Casas de Cultura, Museus e demais prédios públicos municipais protegidos como patrimônio cultural ou a serem
reconhecidos como tal, realização de despesas de custeio e de capital necessárias às atividades de conservação e exposição do Patrimônio Cultural da cidade.
Dentre essas despesas: aquisição de materiais de consumo e expediente; aquisição de máquinas e mobiliários; contratação de serviços diversos, investimentos
em estudos e pesquisas sobre a produção artístico-cultural local e o patrimônio material e imaterial de Palmas.

Descrição

Função: 13-Cultura Subfunção: 391-Patrimônio histórico, artístico e arqueológico

Finalidade

Salvaguardar a memória histórica e os bens culturais materiais e imateriais da cidade de Palmas.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4037-Promoção de editais de incentivo à cultura

Unidade Orçamentária: 6800-FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À CULTURA

Produto: Edital publicado Unidade de Medida: Unidade

Realização de editais de cultura que contemplem as diversas linguagens artístico-culturais.

Descrição

Função: 13-Cultura Subfunção: 392-Difusão cultural

Finalidade
Fomentar a produção cultural e artística no município de Palmas, por meio de editais públicos que priorizem a utilização de recursos humanos locais.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4038-Modernização de equipamentos de cultura

Unidade Orçamentária: 6800-FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À CULTURA

Produto: Equipamento mantido Unidade de Medida: Unidade

Modernização, ampliação, e reforma de equipamentos culturais, com a realização de despesas como: aquisição ou restauração de máquinas, equipamentos,
mobiliários e acervos; assinaturas de serviços digitais, entre outros serviços necessários à qualificação dos espaços de cultura do município.

Descrição

Função: 13-Cultura Subfunção: 392-Difusão cultural

Finalidade
Suplementar as atividades de manutenção dos equipamentos de cultura, tendo em vista viabilizar a qualificação dos espaços públicos de cultura, tornando-os
mais amplos, modernos e adequados à demanda da população.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4448-Manutenção dos Equipamentos de Cultura

Unidade Orçamentária: 7100-FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

Produto: Equipamento mantido Unidade de Medida: Unidade

Manutenção dos espaços de cultura e entretenimento administrados pela FCP, com a realização de despesas de custeio e de capital necessárias à garantia do
adequado funcionamento de cada equipamento público. Dentre essas despesas: aquisição e restauração de equipamentos, mobiliários e acervos; assinatura de
serviços de conteúdos digitais; aquisição de materiais de consumo e expediente; aquisição de obras de arte e de literatura; contratação de serviços diversos,
inclusive de reforma de estruturas físicas dos prédios mantidos pela FCP dentre outros.

Descrição

Função: 13-Cultura Subfunção: 392-Difusão cultural

Finalidade
Manter os espaços públicos de cultura em ótimo estado de conservação, adequados às suas finalidades e atualizados tecnologicamente para oferecer ao público
a melhor experiência possível.
Forma de Implementação: Direta
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Ação: 4545-Manutenção da infraestrutura e atrativos turísticos de Palmas

Unidade Orçamentária: 1400-AGÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO

Produto: Estrutura mantida Unidade de Medida: Porcentagem

Implementação, manutenção e reforma da infraestrutura em atrativos turísticos e equipamentos públicos de apoio ao turismo do município de Palmas,
manutenção das praias e balneários, vias de acesso aos atrativos, manutenção nas placas de informações dos atrativos, etc. Manutenção da sinalização turística
do município, contemplando as seguintes etapas: realização de diagnóstico dos pontos da rede viária e atrativos, elaboração de projetos, captação de recursos,
elaboração do termo de referência, contratação de serviços especializados por meio de empresas terceirizadas para manutenção e implantação da sinalização
turística necessária, nos moldes da legislação. Manutenção em geral do Centro de atendimento ao turista de Taquaruçu e da Av. JK. Manutenção dos
equipamentos permanentes e estruturas existentes, manutenção do sistema de pânico e combate à incêndio, reforma das estruturas físicas depredadas,
instalação do sistema de monitoramento e vigilância, manutenção do sistema de refrigeração, custeio com despesas de água e energia, manutenção com limpeza
e conservação, manutenção das redes elétricas e hidráulicas, manutenção do sistema de irrigação dos jardins, dentre outros serviços e equipamentos do Centro
de Convenções e Instalação do sistema de sonorização, visual, acústica, rede lógica, sistema de climatização, umidificação e vaporização.

Descrição

Função: 23-Comércio e serviços Subfunção: 695-Turismo

Finalidade
Manter os atrativos turísticos existes em Palmas em condições favoráveis a receptividade dos turistas, possibilitando a promoção e a comercialização do destino.

Forma de Implementação: Direta

Programa: 8000-Palmas da Governança e da Transformação

Objetivo: 800000001 - Gerir o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, garantindo aos segurados os benefícios previstos na legislação previdenciária.

Ação: 3116-Reestruturação da Sede do PREVIPALMAS

Unidade Orçamentária: 6100-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Unidade reestruturada Unidade de Medida: Porcentagem

Ampliação e reforma predial do PREVIPALMAS, através de contratação de serviços de terceiros, bem com a aquisição de bens e materiais permanentes.

Descrição

Função: 09-Previdência social Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Adequar a estrutura para melhor utilização do prédio.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 3156-Realização de concurso público

Unidade Orçamentária: 6100-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Realização do Concurso Unidade de Medida: Unidade

Realização de concurso público para o quadro de servidores efetivos do PREVIPALMAS, para tal será necessária a contratação de empresa especializada para a
realização do Certame.

Descrição

Função: 09-Previdência social Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Prover o PREVIPALMAS com quadro próprio de servidores.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4567-Assessoria especializada em gestão previdenciária

Unidade Orçamentária: 6100-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Atividade mantida Unidade de Medida: Porcentagem

Contratação de serviços de consultoria especializada para a realização de estudos e pesquisas com foco na prestação de serviços técnicos de implementação de
melhoria da gestão e de controles na politica previdenciária com vistas a assegurar os benefícios aos servidores segurados do PREVIPALMAS.

Descrição

Função: 09-Previdência social Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Prestar orientações técnicas especializadas em gestão previdenciária forense, investimentos, tecnologia da informação, atuarial, eventos e outras demandas que
vierem a ser criadas relacionadas a gestão do RPPS, dotando o instituto das melhores práticas de política previdenciária.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 4590-Divulgação institucional do PREVIPALMAS

Unidade Orçamentária: 6100-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Ação divulgada Unidade de Medida: Porcentagem

Divulgação das ações do PREVIPALMAS, sendo necessária contratação de serviços de criação, produção, confecção, manutenção e veiculação de material
institucional e campanha institucional do órgão e de utilidade pública, além da realização de evento comemorativo ao dia do servidor público aposentado e
manutenção e alimentação do site do PREVIPALMAS.

Descrição

Função: 09-Previdência social Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Divulgar as ações do Instituto de Previdência de Palmas.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 5000-Reestruturação Tecnológica do Instituto

Unidade Orçamentária: 6100-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Unidade reestruturada Unidade de Medida: Porcentagem

Ampliação tecnológica do PREVIPALMAS, por meio de contração de serviços de terceiros bem como a aquisições de equipamentos tecnológicos.

Descrição

Função: 09-Previdência social Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Independência tecnológica do Instituto, a fim de garantir segurança de dados e recursos, principalmente em respeito à LGPD.

Forma de Implementação: Direta

Objetivo: 800000002 - Assegurar as melhores práticas de governança com o aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e de controle social e o
alinhamento do sistema municipal de controle interno ao modelo de três linhas.

Ação: 4018-Fortalecimento do sistema municipal de controle interno

Unidade Orçamentária: 1300-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

Produto: Sistema fortalecido Unidade de Medida: Porcentagem

O fortalecimento do controle interno será por meio da Implementação dos planos de ação e projetos em gerenciamento de riscos, integridade e compliance,
transparência, proteção de dados e participação social, capacitação de servidores e investimento em tecnologia da informação. Para tais serão necessários a
aquisição de materiais de consumo e equipamentos permanentes e contratação de serviços de terceiros.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 124-Controle interno

Finalidade

Melhorar a gestão financeira e a qualidade do gasto público proporcionando serviços com eficiência, eficácia e efetividade.

Forma de Implementação: Direta

Objetivo: 800000004 - Aprimorar a gestão administrativa dos serviços públicos e da política de desenvolvimento humano, promovendo a adoção de novas
tecnologias, melhores técnicas de gestão de pessoas, primando pelo atendimento de excelência ao cidadão e incentivando a participação da sociedade na
formulação e controle das políticas públicas.
Ação: 1059-Aprimoramento da gestão do Ciclo de Planejamento

Unidade Orçamentária: 2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Produto: Gestão aprimorada Unidade de Medida: Porcentagem

Fortalecimento da gestão do Ciclo de Planejamento (Elaboração, execução, monitoramento e avaliação dos resultados), melhorias e/ou padronização dos
processos de trabalho, para isso serão implementadas novas ferramentas de tecnologias de gestão, mídias para sensibilização e divulgação das ações,
treinamentos, interação com outras pastas, capacitações, materiais impressos, material didático e de papelaria, contratação de serviços técnicos e outros afins,
bem como, despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento de diárias e outros correlatos.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 121-Planejamento e orçamento

Finalidade
Desenvolver e coordenar instrumentos de planejamento institucionais de forma integrada, fortalecendo a capacidade institucional dos órgãos municipais,
contribuindo assim, para maior efetividade da execução das políticas públicas.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 1693-Aprimoramento da Gestão Contábil Municipal

Unidade Orçamentária: 2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Produto: Gestão aprimorada Unidade de Medida: Porcentagem

Aprimorar a Gestão Contábil municipal com o melhoramento e/ou padronização dos procedimentos contábil, por meio da contratação de serviços, aquisição de
matérias de consumo, equipamentos entre outros.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral
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Finalidade
Fortalecimento da Gestão Contábil municipal, desenvolvendo e coordenando instrumentos de forma integrada, fortalecendo a capacidade institucional dos
órgãos municipais, contribuindo assim, para maior controle da execução orçamentária das políticas públicas.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 2743-Gestão do patrimônio imobiliário

Unidade Orçamentária: 2300-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Patrimônio gerido Unidade de Medida: Porcentagem

Realizar a gestão dos processos relacionados a caracterização das áreas do município de Palmas, tais como: ações de identificação, demarcação,
cadastramento e controle dos imóveis, de forma a conferir maior eficiência, rigor e transparência na gestão do patrimônio público. Gestão dos imóveis e
automatização dos processos de controle do patrimônio, mediante modernização, desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas de Informação com intuito de
promover a atualização dos instrumentos e sistemas de gestão do patrimônio imobiliário, com vistas à qualificação dos processos decisórios e da capacidade de
atuação.

Descrição

Função: 03-Essencial à justiça Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Promover a gestão efetiva das áreas e imóveis pertencentes à administração pública municipal direta, autárquica e fundações, para melhor aproveitamento dos
imóveis e melhor atender às demandas governamentais, através do controle efetivo sobre a quantidade de imóveis, o valor de seu patrimônio, onde ele se
localiza e como é utilizado.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 3037-Promoção das políticas de valorização

Unidade Orçamentária: 2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Produto: Politica promovida Unidade de Medida: Porcentagem

Atualização das políticas de recompensas e da política salarial (data-base, direitos e progressões), dentro dos limites da legislação, especialmente da Lei de
Responsabilidade Fiscal e demais políticas de recompensas (titularidade, escolaridade, abono permanência, Bonificação por competência com foco em
resultados entre outros que fizer necessário).

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Atualização das políticas de recompensas e da política salarial.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 3069-PMAT - Fortalecimento da gestão tributária e fiscal

Unidade Orçamentária: 2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Produto: Gestão fortalecida Unidade de Medida: Porcentagem

Fortalecimento da Gestão Tributária e Fiscal do município por meio da implantação dos projetos PMP e Business Inteligence - BI com aquisição de sistemas,
softwares, equipamentos, contratação de serviços especializados, capacitação, reestruturação e sistematização para o aperfeiçoamento das atividades fiscais e
tributárias, e realização de treinamentos, aperfeiçoamento e capacitações das equipes da SEFIN.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Fortalecer a Gestão Tributária e Fiscal por meio da implantação de sistemas que visam melhorar a eficiência na arrecadação das receitas e o treinamento e
aperfeiçoamento das equipes da SEFIN.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 3077-PMAT - Modernização da tecnologia da informação

Unidade Orçamentária: 2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Produto: Modernização tecnológica realizada Unidade de Medida: Porcentagem

Esta ação será para modernizar o sistema tecnológico de informações do município de Palmas, para tal será necessário: aquisição de Data Center em Container
para Agência de Tecnologia do Município - AGTEC; aquisição de Servidores e Storage para Data Center para Agência de Tecnologia do Município - AGTEC;
aquisição de kITS de Estações de Trabalho e licenças (computadores, nobreak's, notebooks, datashow, monitores, datashow, workstation, outros) para Secretaria
Municipal de Finanças; contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviços técnicos e implantação e operacionalização de tecnologia e inteligência fiscal
na área tributária com disponibilização de Data Center; contratação de Pessoa Jurídica para desenvolvimento de ambiente virtual de monitoramento e
acompanhamento da fiscalização e das receitas municipais.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 126-Tecnologia da informação

Finalidade
Esta ação será para modernizar o sistema tecnológico de informações do município de Palmas, para tal será necessário: aquisição de Data Center em Container
para Agência de Tecnologia do Município - AGTEC; aquisição de Servidores e Storage para Data Center para Agência de Tecnologia do Município - AGTEC;
aquisição de kITS de Estações de Trabalho e licenças (computadores, nobreak's, notebooks, datashow, monitores, datashow, workstation, outros) para
Secretaria Municipal de Finanças; contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviços técnicos e implantação e operacionalização de tecnologia e
inteligência fiscal na área tributária com disponibilização de Data Center; contratação de Pessoa Jurídica para desenvolvimento de ambiente virtual de
monitoramento e acompanhamento da fiscalização e das receitas municipais.
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Forma de Implementação: Direta

Ação: 3081-PNAFM - Fortalecimento da gestão contábil, orçamentária e patrimonial

Unidade Orçamentária: 2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Produto: Gestão Fortalecida Unidade de Medida: Porcentagem

Aquisição de equipamentos, contratação de serviços e capacitação.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Melhorar a eficiência e eficácia da gestão contábil, orçamentária e patrimonial.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 3083-PNAFM - Fortalecimento da Procuradoria Geral do município

Unidade Orçamentária: 2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Produto: Procuradoria Fortalecida Unidade de Medida: Porcentagem

Aquisição de equipamentos de apoio, informática, software, mobiliário, contratação de serviços e capacitação para a Procuradoria Geral do Município.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Fortalecimento a atuação da PGM com o objetivo de oferecer melhor amparo jurídico ao Município.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 3095-PNAFM - Fortalecimento da política de planejamento

Unidade Orçamentária: 2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Produto: Política fortalecida Unidade de Medida: Porcentagem

Capacitação e reestruturação da área de planejamento, por meio de contratação de serviços, visita técnica, participação em seminários, congressos e encontros.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Fortalecer a política de planejamento.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 3099-PMAT - Fortalecimento das unidades do Resolve Palmas

Unidade Orçamentária: 2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Produto: Unidade Fortalecida Unidade de Medida: Porcentagem

Fortalecer as unidades de atendimento integrado aos cidadãos - Resolve Palmas, através da gestão da Central de Atendimento ao cidadão; com a
implementação de sistema de controle de metas e acompanhamento dos trabalhos; capacitação dos técnicos e atendentes; acompanhamento e monitoramento
dos indicadores de qualidade e ampliação do acesso do cidadão ao serviço público, através de um processo na área de tecnologia da informação.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Ampliar o acesso do cidadão aos serviços públicos e simplificar as obrigações de natureza burocráticas.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 3104-PNAFM - Implementação da arrecadação municipal

Unidade Orçamentária: 2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Produto: Arrecadação implementada Unidade de Medida: Porcentagem

Aquisição de softwares, equipamentos, contratação de serviços especializados, reestruturar e sistematizar o contencioso administrativo e capacitar servidores,
pelo programa PNAFM.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 129-Administração de receitas

Finalidade

Promover maior eficiência na arrecadação municipal.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 3110-PNAFM - Fortalecimento da coordenação de programas e projetos

Unidade Orçamentária: 2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Produto: Gestão fortalecida Unidade de Medida: Porcentagem

Fortalecimento da Coordenação de Programas e Projetos por meio da contratação de serviços, aquisição de equipamentos e mobiliário, capacitação, visita
técnica (nacional e internacional), participação em seminários, congressos (nacional e internacional) e encontros.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Fortalecer a gestão dos projetos PNAFM.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4045-Promoção do planejamento e orçamento participativo

Unidade Orçamentária: 2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Produto: Evento realizado Unidade de Medida: Porcentagem

Realização de audiências públicas voltadas para a participação popular na elaboração, execução e revisão dos instrumentos de planejamento e orçamento, com
a contração da logística de estrutura desses eventos de consulta pública a população que englobam planejamento logístico (estrutura de evento), elaboração de
campanhas de divulgação, mobilização e sensibilização dos públicos (publicidade e propaganda), confecção de material de apoio (produtos gráficos), pós-evento
(vídeos-documentários e clipping digital referente a cada evento).

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 121-Planejamento e orçamento

Finalidade

Realizar escutas públicas com a participação da comunidade para o direcionamento das políticas públicas.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4046-Gestão do patrimônio móvel e almoxarifado municipal

Unidade Orçamentária: 2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Produto: Gestão mantida Unidade de Medida: Porcentagem

Gestão e Manutenção da frota de veículos oficiais, do patrimônio e almoxarifado adequando os respectivos prédios, por meio da ampliação, reforma e adaptação
de acordo com as normas e necessidades, mediante: aquisição de material de consumo, de equipamentos permanente, contratação de serviços, pagamento de
aluguel, dentre outros itens que se fizerem necessários.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar a Gestão do patrimônio móvel e almoxarifado com espaço físico adequado para o bom funcionamento do patrimônio e almoxarifado municipal.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4084-Gestão municipal da Política de RH

Unidade Orçamentária: 2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Produto: Gestão realizada Unidade de Medida: Porcentagem

Realizar levantamento da legislação vigente relativo à estrutura de Gestão de Pessoas, no âmbito do município de Palmas e promover a reestruturação dos
planos de cargos e carreira, bem como a revisão do Estatuto dos Servidores, atualizando-o quanto às exigências da legislação Federal, aplicável; Modernizar os
sistemas de Folha de Pagamento e de Recursos Humanos; Instituir do Plano de Segurança documental e funcional dos servidores; Reformular, aperfeiçoar e
consolidar o website contemplando serviços e informações de interesse dos servidores públicos municipais; Aprimorar o processo de avaliação periódica de
desempenho dos servidores públicos municipal; Aprimorar, consolidar e fortalecer o modelo de meritocracia adotado; Implantar um sistema contínuo de
acompanhamento da saúde dos servidores municipais; Mapear e redesenhar os procedimentos processuais da Prefeitura, Para isso serão necessários: a
contratação de serviço de terceiros, consultoria, aquisição de software, material de consumo e de expediente dentre outros necessários à gestão da Política de
RH.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Aprimorar a gestão da política de Recursos Humanos por meio de inovação, atualização e melhorias nos serviços prestados de forma a alcançar as Metas
propostas.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4317-Apoio a advocacia contenciosa e consultiva

Unidade Orçamentária: 2300-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Serviço executado Unidade de Medida: Porcentagem

Promover a melhoria da qualidade da atuação jurídica por meio da capacitação dos servidores da Procuradoria-Geral do Município e aquisição de móveis, bem
como aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e software, visando garantir a práxis das atividades de competência da PGM. Aprimorar a
representação judicial e extrajudicial, buscando melhorar a eficiência na consultoria e no assessoramento

Descrição

Função: 03-Essencial à justiça Subfunção: 122-Administração geral

Página: 44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Ações Orçamentárias - Exercício 2022

jurídico do município nas diversas instâncias e tribunais dentro e fora da comarca de Palmas. Reconhecer e valorizar os servidores pelos trabalhos desenvolvidos
dentro da Procuradoria.
Finalidade
Proporcionar uma gestão voltada ao apoio aos servidores garantindo o desenvolvimento e valorização dos Recursos Humanos e fornecendo ferramentas de
trabalho que garantam celeridade, resultados eficientes e contributivos para com as atividades finalísticas da Procuradoria.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4460-Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado aos Cidadãos - Resolve Palmas

Unidade Orçamentária: 9300-CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

A Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado aos Cidadãos - Palmas, contempla as despesas inerentes ao custeio das ações como manutenção e
pequenos reparos, aquisição de materiais de consumo e expediente, contratações de terceiros, e despesas discricionárias.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Despesas com a Manutenção dos Resolves Palmas, tais como: despesas com manutenção e reparos, aquisição de material permanente e de consumo, material
de expediente, despesas discricionárias, suprimentos, contratação de empresas.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 4509-Realização de eventos comunitários

Unidade Orçamentária: 7900-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Produto: Evento realizado Unidade de Medida: Unidade

Promover e/ou apoiar eventos de forma estruturada (aquisição de tendas, som, contratação de artistas ou bandas, palco, material de consumo, alimentação, entre
outros) nas áreas sociais, culturais, religiosas, saúde, educativas, lazer e palestras entres outras.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar e levar até a população instrumentos de debates das políticas públicas, com objetivo de melhorar o nível de vida das pessoas e de inclusão social.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4608-Manutenção da atividade de publicidade legal

Unidade Orçamentária: 9300-CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Atividade Mantida Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas com publicidade legal dos atos oficiais do município, tais como: Atos encaminhados para o diário oficial da união, do estado e jornais de grande
circulação, incluindo as despesas com contratos e demais despesas necessárias à atividade de publicidade legal.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Levar as informações oficiais dos atos do poder executivo a população de Palmas.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4611-Gestão da tecnologia da informação

Unidade Orçamentária: 9600-AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Gestão modernizada Unidade de Medida: Porcentagem

Aprimorar e modernizar os serviços realizados pela Agência de Tecnologia da Informação do município de Palmas, coordenar e executar os projetos de
informática, visando qualidade de seus serviços e desenvolvendo produtos para auxiliar a gestão municipal, por meio da manutenção preventiva e corretiva
referente à modernização dos sistemas de informação e garantir a informatização dos processos, tornando eficiente e eficaz a gestão de informação, atualizando
e legalizando o parque tecnológico da PMP. Promover serviços de TI com disponibilidade e qualidade, propiciar o atendimento e superação das expectativas dos
clientes internos e externos. Implantar também soluções de TI, através de convênios com instituições públicas e privadas, além de outras despesas com
tecnologia de informação e comunicação, que incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e insumos,
contratação de serviços técnicos e de terceiros, dentre outros de mesma finalidade.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 126-Tecnologia da informação

Finalidade

Modernizar área da tecnologia da informação da Agência de Tecnologia do Município de Palmas.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 5004-Modernização da Procuradoria-Geral do Município

Unidade Orçamentária: 2300-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Modernização promovida Unidade de Medida: Porcentagem

Modernização tecnológica da informação e da estrutura física por meio da contratação de empresa especializada no fornecimento ou desenvolvimento de
software de gerenciamento de processos, aquisição de equipamento de informática, aquisição de mobiliário, aluguel de imóveis, projetos arquitetônicos, obras e
serviços de engenharia, aquisição de equipamentos elétricos e eletrônicos e ampliação e especialização do quadro de servidores.

Descrição

Função: 03-Essencial à justiça Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Modernizar e fomentar transformação digital e ampliar o espaço físico.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 5009-PMAT Gerenciamento eletrônico de documento

Unidade Orçamentária: 2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Produto: Sistema implantado Unidade de Medida: Porcentagem

O armazenamento eletrônico dos documentos proporciona uma gestão de cidades mais ágil e integrada, onde a tramitação dos documentos ocorre via internet,
entre todos os órgãos e secretarias do município. O gerenciamento eletrônico de documentos ajuda na diminuição de papéis utilizados. Com ele é possível
digitalizar os documentos e mantê-los organizados dentro de um sistema automatizado. Isso possibilita, ainda, um acesso muito mais fácil a algum documento
quando for preciso.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Implantar sistema de gerenciamento eletrônico de documentos para o acesso aos serviços públicos e desburocratização institucional.

Forma de Implementação: Direta

Objetivo: 800000005 - Promover o equilíbrio fiscal e tributário com modernização e inovação da administração municipal.

Ação: 4496-Manutenção de recursos humanos da arrecadação tributária

Unidade Orçamentária: 2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Custeio da folha de pagamento dos servidores ligados as atividades de controle e arrecadação do tributos municipais.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública municipal.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4504-Manutenção da atividade de controle e arrecadação de tributos municipal

Unidade Orçamentária: 2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Produto: Atividade mantida Unidade de Medida: Porcentagem

A manutenção das atividades de controle e arrecadação de tributo municipal contempla as despesas inerentes ao custeio das ações de gestão fiscal e tributária,
incluindo as despesas com contratos de arrecadação, pagamento de JETONS, realização do Programa de recuperação fiscal, Programa Nota Quente, workshop
tributário municipal para discussões de temas e políticas tributárias, e demais despesas necessárias à atividade de arrecadação.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Proporcionar condições para a melhora da arrecadação da receita própria do município.

Forma de Implementação: Direta

Objetivo: 800000006 - Oportunizar à sociedade uma comunicação aberta, acessível, participativa e transparente das ações e serviços do Poder Executivo
Municipal.

Ação: 4022-Gerenciamento das ações publicitárias do município

Unidade Orçamentária: 5600-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Produto: Ação gerenciada Unidade de Medida: Porcentagem

Realização e/ou contratação de serviços de criação e produção de peças publicitárias para os diversos tipos de mídia (impresso, web e eletrônica) e de
identidade visual como fachadas de identificação e placas de sinalização de obras e equipamentos públicos, placas, banners, adesivos e outros materiais para
eventos da Prefeitura de Palmas; material gráfico de expediente como pastas, crachás, blocos, cartilhas, etc.

Descrição

Função: 24-Comunicações Subfunção: 131-Comunicação social
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Contratação de empresa especializada em clipping de notícias de interesse da prefeitura, veiculadas em meios impresso, web e eletrônico da imprensa local,
regional e nacional. Contratação de empresas especializadas em gestão de plataformas de relacionamento com o cidadão (Whats Palmas e Colab). Contratação
de empresa especializada em criação, produção e gestão de Comunicação Digital.
Finalidade
Esta ação tem por finalidade proporcionar à população uma comunicação clara, transparente, acessível e participativa quanto às ações, aos serviços e
programas da Prefeitura de Palmas.
Forma de Implementação: Direta

Objetivo: 800000007 - Promover o desenvolvimento técnico-científico institucional e pessoal dos servidores para progressão vertical, o ensino, a pesquisa
científica-profissional e a extensão no âmbito municipal.

Ação: 3114-Realização de concurso público

Unidade Orçamentária: 8500-INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Concurso realizado Unidade de Medida: Unidade

Realização de concurso público para provimento dos quadros do Poder Executivo Municipal; por meio da contratação de banca especializada, aquisição de
materiais de expediente e de consumo e aquisição de equipamentos, entre outros que se fizerem necessários à realização do certame.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Proporcionar a renovação do quadro de servidores mediante concurso público.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4373-Desenvolvimento Institucional pela disseminação do conhecimento

Unidade Orçamentária: 8500-INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Órgão desenvolvido Unidade de Medida: Porcentagem

Manutenção, reforma e conservação dos espaços destinados ao funcionamento do Instituto 20 de maio/ Escola de Governo de Palmas, assim como de seus bens
móveis, das instalações físicas, materiais elétricos, hidráulico, pagamento de aluguel, aquisição de material de consumo, de expediente e limpeza, entre outros
que se fizerem necessários para o bom desempenho das ações concernentes.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Promover o desenvolvimento institucional e administrativo do Órgão.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 4550-Qualificação dos servidores municipais

Unidade Orçamentária: 8500-INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Servidor qualificado Unidade de Medida: Unidade

Promover a atualização, formação, aperfeiçoamento e especialização (pós-graduação) de servidores do Poder Executivo Municipal. Por meio da gestão das
políticas de educação permanente aos servidores municipais de Palmas, através do desenvolvimento institucional, da articulação com outras entidades públicas,
celebração de convênios, acordos e outros instrumentos jurídicos, da promoção de eventos, seminários e cursos, da divulgação das ações do Instituto, da
fiscalização e aplicação dos auxílios concedidos, realização de intercâmbio e cooperação técnica entre entidades públicas e privadas.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 363-Ensino profissional

Finalidade

Busca-se promover por meio da qualificação profissional o aprimoramento dos serviços públicos prestados à população.

Forma de Implementação: Direta

Programa: 8001-Gestão e Manutenção do Poder Executivo

Objetivo: 800100001 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo

Ação: 4354-Pagamento e compensação de benefícios previdenciários - FPC

Unidade Orçamentária: 6110-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO

Produto: Beneficiário atendido Unidade de Medida: Unidade

Pagamento e compensação de benefícios previdenciários, FPC do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Palmas - PREVIPALMAS.

Descrição

Função: 09-Previdência social Subfunção: 272-Previdência do regime estatutário

Finalidade

Realizar o pagamento dos beneficiários do PREVIPALMAS.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 4415-Pagamento e compensação de benefícios previdenciários - FPP

Unidade Orçamentária: 6109-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Beneficiário atendido Unidade de Medida: Unidade

Pagamento e compensação de benefícios previdenciários, FPP do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Palmas - PREVIPALMAS.

Descrição

Função: 09-Previdência social Subfunção: 272-Previdência do regime estatutário

Finalidade
Assegurar o cumprimento da finalidade do RPPS previsto no art. 2º da Lei nº 1414/2005, que é o gozo dos benefícios previstos na referida norma, a serem
custeados pelo Município, suas autarquias e fundações e pelos segurados e beneficíários, na forma dos instrumentos normativos correspondentes.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8302-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8303-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 1300-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8304-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 1400-AGÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais

Descrição

Função: 23-Comércio e serviços Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8305-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 1600-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE PALMAS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 27-Desporto e lazer Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 8306-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 2100-GABINETE DA PREFEITA

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8307-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 2300-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 03-Essencial à justiça Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8308-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8309-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 23-Comércio e serviços Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8310-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8311-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 122-Administração geral
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Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8312-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 20-Agricultura Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8313-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8314-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 3700-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8315-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 5200-INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8316-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 5600-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 24-Comunicações Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 8317-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 7100-FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 13-Cultura Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8318-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 7700-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ENERGIAS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Aquisição e instalação de sistema de produção de Energia Fotovoltaica em prédios e espaços públicos da administração municipal.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8319-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 7800-FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DE PALMAS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 18-Gestão ambiental Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8320-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 7900-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8321-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 8500-INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8322-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 8600-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 122-Administração geral
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Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8323-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 8900-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 14-Direitos da cidadania Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8324-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 9000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8325-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 9100-AGENCIA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE PALMAS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8326-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 9200-SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 16-Habitação Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8327-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 9300-CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 8328-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 9400-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8329-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 9600-AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8330-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 6100-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 09-Previdência social Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8402-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E MOBILIDADE URBANA

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8403-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 1300-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta
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Ação: 8404-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 1400-AGÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 23-Comércio e serviços Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8405-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 1600-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE PALMAS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, locação de imóveis, locação de equipamentos, aquisição de equipamentos e contratação de
serviços técnicos e outros afins; aquisição e manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção,
incluindo aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à
administração da unidade.

Descrição

Função: 27-Desporto e lazer Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8406-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 2100-GABINETE DA PREFEITA

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8407-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 2300-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 03-Essencial à justiça Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Promover a continuidade das atividades de manutenção das execuções dos trabalhos de interesse público e do Município de Palmas.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 8408-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: serviços administrativos ou de apoio;
manutenção e o uso de frota veicular; manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados, despesas com tecnologia de
informação e comunicação, que incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e
outros afins; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, aquisição de uniformes, pagamento de diárias e afins; aquisição de
equipamentos de informática, aquisição de móveis e demais materiais permanentes e outros afins; demais atividades necessárias à gestão e à administração da
unidade, aquisição de EPIs e ferramentas.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8409-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 23-Comércio e serviços Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8410-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8411-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 2900-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 12-Educação Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta
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Ação: 8412-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 20-Agricultura Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8413-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 3500-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: locação de frota veicular; locação,
manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que incluem o
desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e manutenção de
relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento de diárias e
afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8414-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 3700-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 08-Assistência social Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8415-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 5200-INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta
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Ação: 8416-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 5600-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 24-Comunicações Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8417-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 7100-FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão da Sede Administrativa da FCP.

Descrição

Função: 13-Cultura Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Viabilizar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando despesas que não sejam possíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8418-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 7700-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ENERGIAS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8419-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 7800-FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DE PALMAS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 18-Gestão ambiental Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta
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Ação: 8420-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 7900-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8421-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 8500-INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticos, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção, reforma e conservação de bens imóveis, assim como aquisição, manutenção, reforma e conservação dos bens móveis próprios do
município, mesmo que cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que incluem o desenvolvimento de sistema de informações,
locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs
e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais
permanentes, materiais de expediente, de higienização, gêneros alimentícios comum, tais como café e açucar, e demais produtos e atividades necessárias à
gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8422-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 8600-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8423-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 8900-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 14-Direitos da cidadania Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta
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Ação: 8424-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 9000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8425-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 9100-AGENCIA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE PALMAS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8426-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 9200-SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 16-Habitação Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8427-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 9300-CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta
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Ação: 8428-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 9400-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS REGIONAIS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens móveis e imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; fornecimento de alimentação; despesas com
tecnologia de informação e comunicação, que incluem o desenvolvimento de sistema de informações; aquisição de equipamentos de informática, aquisição de
softwares e licenças compatíveis com as atividades executadas na pasta; locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos, administrativos
e outros afins; aquisição e manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição
de passagens, pagamento de diárias e afins; reforma e adequação dos espaços físicos; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades
necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 15-Urbanismo Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8429-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 9600-AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 04-Administração Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8430-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 6100-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 09-Previdência social Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8431-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 9500-FUNDAÇÃO ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE PALMAS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicação, que
incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins; aquisição e
manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 10-Saúde Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de
apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta
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Programa: 8002-Atuação Legislativa da Câmara Municipal

Objetivo: 800200001 - Gestão e Manutenção do Poder Legislativo

Ação: 4680-Apoio às atividades parlamentares

Unidade Orçamentária: 1000-CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

Produto: Atividade mantida Unidade de Medida: Porcentagem

Dotar os gabinetes dos parlamentares de recursos necessários para cobrir os gastos no desempenho de suas atividades junto aos cidadãos e a sociedade de
Palmas, para tal será realizado despesas como transporte, combustíveis, lubrificantes e despesas administrativas. Trata-se de reembolso aos vereadores, através
de verba indenizatória para arcarem com a manutenção de seus Gabinetes.

Descrição

Função: 01-Legislativa Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Dotar os gabinetes dos parlamentares de recursos necessários para cobrir os gastos no desempenho de suas atividades junto aos cidadãos e a sociedade de
Palmas.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 8301-Manutenção de recursos humanos

Unidade Orçamentária: 1000-CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

Produto: Servidor mantido Unidade de Medida: Unidade

Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.

Descrição

Função: 01-Legislativa Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade

Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 8401-Manutenção dos serviços administrativos

Unidade Orçamentária: 1000-CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS

Produto: Serviço mantido Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: manutenção e locação de frota veicular;
locação, manutenção e conservação de bens imóveis próprios do legislativo municipal, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e
comunicação, que incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e outros afins;
aquisição e manutenção de relógio de ponto; aquisição de uniformes, EPIs e ferramentas; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens,
pagamento de diárias e afins; aquisição de móveis e materiais permanentes e demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade.

Descrição

Função: 01-Legislativa Subfunção: 122-Administração geral

Finalidade
Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública legislativa municipal, agregando as despesas não passíveis
de apropriação nos programas temáticos.
Forma de Implementação: Direta

Programa: 9000-Operações Especiais

Objetivo: 900000001 - Custear despesas que não retratam a atividade produtiva no âmbito municipal e que não resultam em produtos, e não gera
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Ação: 9083-Reserva para emendas individuais

Unidade Orçamentária: 5300-UNIDADE SUPERVISIONADA

Produto: Emenda realizada Unidade de Medida: Porcentagem

Reserva destinada às emendas individuais de que trata o § 9° do art. 143 da Lei Orgânica do Município.

Descrição

Função: 28-Encargos especiais Subfunção: 846-Outros encargos especiais

Finalidade

Reserva destinada às emendas individuais de que trata o § 9° do art. 143 da Lei Orgânica do Município.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 9084-Serviço da dívida interna contratada com Instituições Financeiras

Unidade Orçamentária: 5300-UNIDADE SUPERVISIONADA

Produto: Pagamento realizado Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas com amortização, juros e encargos da dívida interna contratada pelo Município de Palmas.

Descrição

Função: 28-Encargos especiais Subfunção: 843-Serviço da dívida interna

Finalidade
Assegurar recursos necessários ao cumprimento das obrigações contratuais dos financiamentos e empréstimos realizados entre o Município de Palmas e
Instituições Financeiras.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 9085-Serviço da dívida com o Regime Próprio de Previdência Social

Unidade Orçamentária: 5300-UNIDADE SUPERVISIONADA

Produto: Pagamento realizado Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas com a amortização, juros e encargos da dívida de contribuições previdenciárias.

Descrição

Função: 28-Encargos especiais Subfunção: 843-Serviço da dívida interna

Finalidade
Assegurar recursos necessários para a amortização do principal, dos juros e encargos resultantes da dívida de contribuições previdenciárias para o Regime
Próprio de Previdência Social.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 9086-Serviço da dívida com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

Unidade Orçamentária: 5300-UNIDADE SUPERVISIONADA

Produto: Pagamento realizado Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas com a amortização, juros e encargos da dívida de contribuições sociais para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

Descrição

Função: 28-Encargos especiais Subfunção: 843-Serviço da dívida interna

Finalidade
Assegurar recursos necessários para a amortização do principal, dos juros e encargos resultantes da dívida de contribuições sociais para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 9087-Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

Unidade Orçamentária: 5300-UNIDADE SUPERVISIONADA

Produto: Contriubuição realizada Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas com a contribuição social para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

Descrição

Função: 28-Encargos especiais Subfunção: 846-Outros encargos especiais

Finalidade
Assegurar recursos necessários ao atendimento das obrigações tributárias contributivas para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PASEP.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 9088-Serviço da dívida com o Regime Geral de Previdência Social

Unidade Orçamentária: 5300-UNIDADE SUPERVISIONADA

Produto: Pagamento realizado Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas com a amortização, juros e encargos da dívida de contribuições previdenciárias.

Descrição

Função: 28-Encargos especiais Subfunção: 843-Serviço da dívida interna

Finalidade
Assegurar recursos necessários para a amortização do principal, dos juros e encargos resultantes da dívida de contribuições previdenciárias para o Regime
Geral de Previdência Social.
Forma de Implementação: Direta
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Ação: 9089-Incorporação de bens imóveis por dação em pagamento

Unidade Orçamentária: 2300-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Imóvel incorporado Unidade de Medida: Porcentagem

Recebimento de imóveis para amortização da dívida ativa do contribuinte por meio de dação em pagamento.

Descrição

Função: 03-Essencial à justiça Subfunção: 846-Outros encargos especiais

Finalidade

Promover meios de facilitar o recebimento dos créditos tributários.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 9090-Cumprimento de acordos judiciais e extrajudiciais

Unidade Orçamentária: 2300-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Acordo cumprido Unidade de Medida: Porcentagem

Visa a custear os acordos feitos entre o Município e terceiros, referente à direitos disponíveis.

Descrição

Função: 03-Essencial à justiça Subfunção: 846-Outros encargos especiais

Finalidade
Promover o acompanhamento e cumprimento de acordos judiciais e extrajudiciais de Interesse do Município sob interveniência da Procuradoria Geral do
Município, com o fito de contribuir para com o interesse social de firmar uma cultura de conciliações naquilo em que a administração pública possa tratar como
direitos disponíveis.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 9092-Cumprimento de sentenças e custas judiciais

Unidade Orçamentária: 5300-UNIDADE SUPERVISIONADA

Produto: Pagamento efetuado Unidade de Medida: Porcentagem

Realizar o cumprimento com as despesas de custas e taxas processuais no judiciário, advindo da atuação do Município na justiça comum ou especial, em
qualquer grau de jurisdição, além do cumprimento de execução de sentenças transitada em julgado pertinentes às requisições de pequenos valores; sigla - RPV;
espécie de requisição de pagamento de quantia a que a Fazenda Pública foi condenada em processo judicial, para valores totais determinadas em lei.

Descrição

Função: 28-Encargos especiais Subfunção: 846-Outros encargos especiais

Finalidade

Promover o cumprimento de custas processuais judiciais e requisições de pequenos valores.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 9093-Sentenças judiciais constantes de Precatórios

Unidade Orçamentária: 5300-UNIDADE SUPERVISIONADA

Produto: Pagamento realizado Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas com pagamento de sentenças judiciais transitada em julgado constantes de Precatórios em desfavor ao Município de Palmas.

Descrição

Função: 28-Encargos especiais Subfunção: 846-Outros encargos especiais

Finalidade
Assegurar recursos necessários ao atendimento de decisões judiciais transitadas em julgado constantes de Precatórios, em conformidade ao art. 100 da
Constituição Federal de 1988.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 9094-Encargos financeiros diversos

Unidade Orçamentária: 5300-UNIDADE SUPERVISIONADA

Produto: Regularização realizada Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas com encargos financeiros diversos, em decorrência da necessidade de execução orçamentária-financeira derivadas de aplicação de leis e instrumentos
congêneres, não resultantes de produto finalístico.

Descrição

Função: 28-Encargos especiais Subfunção: 846-Outros encargos especiais

Finalidade

Assegurar recursos necessários ao atendimento de diversos encargos financeiros a conta da Unidade Supervisionada.

Forma de Implementação: Direta
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Ação: 9097-Serviço da dívida externa contratada com Instituições Financeiras

Unidade Orçamentária: 5300-UNIDADE SUPERVISIONADA

Produto: Pagamento realizado Unidade de Medida: Porcentagem

Despesas com amortização, juros e encargos da dívida externa contratada pelo Município de Palmas.

Descrição

Função: 28-Encargos especiais Subfunção: 844-Serviço da dívida externa

Finalidade
Assegurar recursos necessários ao cumprimento das obrigações contratuais dos financiamentos e empréstimos realizados entre o Município de Palmas e
Instituições Financeiras.
Forma de Implementação: Direta

Programa: 9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Objetivo: 999900001 - Assegurar o atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

Ação: 9091-Reserva Garantidora das Parcerias Público-Privada

Unidade Orçamentária: 2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Produto: Reserva garantida Unidade de Medida: Porcentagem

Reserva de contingência - Fundo garantidor das PPPS

Descrição

Função: 99-Reservas Subfunção: 999-Reserva de contingência

Finalidade

Reserva de contingência do Fundo Garantidor das Parcerias Público Privada.

Forma de Implementação: Direta

Ação: 9095-Reserva de RPPS-FPP

Unidade Orçamentária: 6109-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Produto: Reserva previdenciária Unidade de Medida: Porcentagem

Reserva de dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de
cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício.

Descrição

Função: 99-Reservas Subfunção: 997-Reserva do regime próprio de previdência social

Finalidade
Constituir reserva vinculada ao orçamento fiscal e da seguridade social, em valores da ordem de três por cento, respectivamente, da receita global de impostos
da receita de contribuições sociais.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 9096-Reserva de RPPS-FPC

Unidade Orçamentária: 6110-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO

Produto: Reserva previdenciaria Unidade de Medida: Porcentagem

Reserva constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento
para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício.

Descrição

Função: 99-Reservas Subfunção: 997-Reserva do regime próprio de previdência social

Finalidade
Constituir reserva vinculada ao orçamento fiscal e da seguridade social, em valores da ordem de três por cento, respectivamente, da receita global de impostos
da receita de contribuições sociais.
Forma de Implementação: Direta

Ação: 9999-Reserva de contingência

Unidade Orçamentária: 5300-UNIDADE SUPERVISIONADA

Produto: Reserva contingenciada Unidade de Medida: Porcentagem

Reserva global de recursos calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos

Descrição

Função: 99-Reservas Subfunção: 999-Reserva de contingência

Finalidade
Assegurar recursos necessários ao atendimento de passivos contingentes e demais riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.

Forma de Implementação: Direta
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