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Lei Municipal nº. 374 de 15 de junho de 2022.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A 

ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 

ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ, no uso das atribuições que 
são conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica Municipal, faz 
saber que a Câmara de Vereadores votou e aprovou a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da 

Constituição as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do Município para o 

exercício de 2023, compreendendo:

I - as prioridades e metas da administração pública municipal;

II - a estrutura e organização dos orçamentos;

III - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município e suas 
alterações;

IV - as disposições relativas à dívida pública municipal;

V - as disposições relativas às despesas de capital;

VI - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos 
sociais;

VII - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município para o 
exercício correspondente;

VIII - as disposições gerais.
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CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2o - Em consonância com o art. 165, § 2º, da Constituição, as metas e as 

prioridades para o exercício financeiro de 2023 são as especificadas no Anexo de Metas 

e Prioridades, que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos 

na lei orçamentária de 2023 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite 

à programação das despesas, devendo observar os seguintes macro-objetivos:

I – elevar o padrão de vida da população;

II – Melhorar a qualidade dos serviços em saúde, por meio da prevenção.

III – elevar a escolaridade média da população;

IV – garantir investimentos com equilíbrio fiscal;

V – estimular esporte e cultura.

Parágrafo único: Na destinação dos recursos relativos a programas sociais, será 

conferida prioridade às áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 3o - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – programa: o instrumento de organização da ação governamental visando à 

concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores 

estabelecidos no plano plurianual;

II – atividade: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 

permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de 

governo;

III – projeto: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta 

um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e.
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IV - operação especial: as despesas que não contribuem para a manutenção das 

ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta 

sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º: Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus 

objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os 

respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela 

realização da ação.

§ 2º: Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e subfunção 

às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria nº 42/99 do Ministério do 

Planejamento.

Art. 4o 
– A Lei orçamentária Anual garantirá equilíbrio entre receitas e despesas 

e compreenderá os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão as despesas 

por Unidade Orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível 

com as suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a modalidade 

de aplicação, a fonte de recursos, o identificador de uso e os grupos de despesas 

conforme a seguir discriminados:

I – pessoal e encargos sociais;

II – juros e encargos da dívida;

III – outras despesas correntes;

IV – investimentos;

V – inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição 
ou aumento de capital de empresas; e

VI – amortização da dívida.

Art. 5o - O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado a Câmara 

Municipal, conforme estabelecido no art. 22 da Lei 4.320/64 e será composto de:

I - texto da lei;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita 

e a despesa na forma definida nesta Lei;
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IV - anexo do orçamento de investimento das empresas em que Município, direta 

ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

V - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos 

fiscal e da seguridade social.

§ 1º: Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o 

inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, IV e 

parágrafo único da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, os seguintes demonstrativos:

I – evolução da receita do tesouro Municipal, por categoria econômica e seus 

desdobramentos em fontes, discriminando cada imposto;

II – evolução da despesa do Tesouro Municipal, segundo as categorias 

econômicas e elemento de despesas;

III – resumo da estimativa da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social, 

isolada e conjuntamente, do Município, por categoria econômica e origem dos recursos;

IV – da fixação da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada 

e conjuntamente, do Município, por categoria econômica e origem dos recursos;

V – receita e despesa, dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 

conjuntamente, segundo as categorias econômicas, conforme o Anexo I da Lei nº 4.320, 

de 1964 e suas alterações;

VI – receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 

conjuntamente, segundo a classificação constante do Anexo III, da Lei nº 4.320, de 1964 

e suas alterações

VII – despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 

conjuntamente, segundo cada Poder e Órgão, por elemento de despesa e fonte de 

recursos;

VIII despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 

conjuntamente, segundo a função, subfunção, programa, ação e elemento de despesa;

IX – recursos do Tesouro Municipal, diretamente arrecadados nos orçamentos 

fiscal e de seguridade social, por função;
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X – programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos 

termos do artigo 212 da Constituição Federal, em nível de órgão, detalhando fontes e 

valores por categoria de programação;

XI – resumo das fontes de financiamento e da despesa do orçamento de 

investimento, segundo órgão, função, subfunção e programa;

XII – despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 

conjuntamente, segundo os programas de governo, com os seus objetivos e indicadores 

para auferir os resultados esperados, detalhado por atividades e projetos, com a 

identificação das metas, se for o caso, e unidades orçamentárias executoras.

XIII – da receita corrente líquida com base no art. 1º, § 1º, inciso IV da Lei 

Complementar 101/2000;

§ 2º: A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual conterá:

I – relato sucinto do desempenho orçamentário e financeiro da Prefeitura nos 

últimos dois anos e o cenário para o exercício a que se refere à proposta;

II – justificativa da estimativa da receita e da fixação da despesa, dos principais 

agregados;

III – Demonstrativo da receita nos termos do art. 12, da Lei Complementar 

101/2000;

IV – a relação das ações que constituem despesas obrigatórias de caráter 

continuado, de que trata o artigo 17 da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 3º: os valores constantes dos demonstrativos previstos no parágrafo anterior 

serão elaborados a preços da proposta orçamentária, explicitada a metodologia utilizada 

para a sua atualização.

§ 4º: O projeto de lei orçamentária demonstrará a estimativa da margem de 

expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para 2023, em valores 

correntes e em termos de percentual da receita corrente líquida, destacando-se pelo 

menos aquela relativa aos gastos com pessoal e encargos sociais.

Art. 6º - Na lei orçamentária anual, que apresentará conjuntamente a 

programação dos orçamentos fiscal e da seguridade social, a discriminação da despesa 
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das unidades orçamentárias far-se-á de acordo com a Portaria Interministerial 163 de 04 

de maio de 2001, segundo a codificação funcional programática da Portaria 42, de 14 de 

abril de 1999 do Ministério do Orçamento e Gestão e os programas do Plano Plurianual, 

indicando para cada uma das unidades, o seu menor nível de detalhamento, a saber:

I – Orçamento a que pertence;

II – o grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte classificação:

a) DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

b) DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento da Dívida

Outras Despesas de Capital

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO 

MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 7º – O projeto de lei orçamentária do Município, relativo ao exercício de 2023, 

deve assegurar o controle social e a transparência na execução do orçamento:

I – o princípio do controle social implica em assegurar a todo cidadão a 

participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;

II – o princípio da transparência implica, além de observação do princípio

constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo 

acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.
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Art. 8º – Fica assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração 

e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimentos de 

interesse local, mediante regular processo de consulta.

Art. 9º – A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de 

lei orçamentária, serão elaboradas a preços correntes.

Art. 10 – A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária 

serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário para garantir 

solidez financeira da administração pública municipal.

Art. 11 – Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do 

artigo 9º, e no inciso II do § 1º do artigo 31, todos da Lei Complementar 101/2000, o 

Poder Executivo e o Poder legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e 

de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos, para o conjunto 

de projetos, atividades e operações especiais.

§ 1º: excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem obrigações 

constitucionais e legais do Município e as despesas destinadas ao pagamento da dívida 

fundada;

§ segundo: No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de 

que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I – Pessoal e encargos sociais;

II – Com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 
45 da Lei Complementar 101/2000;

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e 

adequações de sua estrutura administrativa e orçamentária, com objetivo de modernizar 

e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público Municipal.

§ 1º: A Lei do Orçamento anual, poderá trazer alterações nas Unidades 

orçamentárias, podendo conforme previsão legal, acrescentar  unidades orçamentárias.

§ 2º: O Poder Executivo, em sua Lei do Orçamento anual, poderá extinguir 

Unidades Orçamentárias não utilizadas e ociosas. 
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Art. 13 – A lei orçamentária para o exercício de 2023 conterá dispositivos para 

adequar a despesa à receita, em função dos efeitos econômicos que decorrem:

I - realização de receitas não previstas;

II – disposições legais a nível federal, estadual ou municipal que impactem de 
forma desigual às receitas previstas e as despesas fixadas;

§ único: a adequação da despesa à receita de que trata o “caput” desse artigo, 

decorrente de qualquer das situações previstas nos itens I e II implicará, 

obrigatoriamente, na redefinição das metas e prioridades para o exercício de 2023.

Art. 14 – O sistema de informações sobre o Plano Plurianual - PPA, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, serão disponibilizadas 

no portal da transparência do Município de Aurora do Pará.

Art. 15 – A Abertura de créditos suplementares e especial dependerá da 

existência de recursos disponíveis para a despesa e será precedido de justificativa do 

cancelamento e do reforço das dotações, nos termos do Art. 43 da Lei 4.320/64.

§ 1º: O Poder Executivo fica autorizado a incluir no Projeto de Lei Orçamentária 

do exercício financeiro de 2023 dispositivo para abertura de créditos suplementares até 

o percentual de 70%, conforme faculdade expressa no § 8º do artigo 165 da Constituição 

Federal.

§ 2º: os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, 

ou o seu excesso, poderão utilizar ser utilizados como fontes de recursos para abertura 

de créditos adicionais de projetos ou atividades por ato do Chefe do Poder executivo 

Municipal.

§ 3º: A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um 

Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada 

Projeto, Atividades ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto da Prefeita 

Municipal no âmbito do Poder Executivo e Por Decreto Legislativo do Presidente da 

Câmara, no âmbito do Poder Legislativo, sem prévia autorização legislativa, para tal 

finalidade (Art.167, VI da Constituição Federal).
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Art. 16 - O projeto de lei orçamentária poderá incluir programação condicionada, 

constante de propostas de alterações do Plano Plurianual 2022-2025, que tenham sido 

objeto de projetos de lei específicos.

§ único: O Poder Executivo Municipal de Aurora do Pará fica autorizado a criar 

órgãos, departamentos e/ou unidades administrativas necessárias a atender as 

exigências legais de estruturação do trânsito municipal, para tal fica autorizado a 

promover as adequações e revisões necessárias no PPA.

Art. 17 – Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2º desta Lei, a Lei 

Orçamentária ou as de créditos adicionais, somente incluirão novos projetos e despesas 

de caráter continuado e obrigatórias se:

I – houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em 
andamento;

II – estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio 
público;

III – estiverem perfeitamente definidas as fontes de recursos;

IV – os recursos de contrapartidas de recursos de transferências de convênios ou 
de operações de crédito, com objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

§ 1º: havendo alteração, por ato da esfera federal, nos códigos da classificação 

da receita e da despesa, fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar os códigos 

dos orçamentos vigentes, inclusive com a criação de elementos de despesa.

Art. 18 – O Poder Legislativo terá como limite de despesas correntes e de capital 

em 2023, para efeito de elaboração de sua proposta orçamentária, 7% (sete por cento) 

do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos 

artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício de 2022.

§ único: Caso o valor estabelecido na proposta orçamentária do Legislativo para 

2023, seja inferior ao efetivamente arrecadado dos tributos citados no caput deste artigo, 

ao final do exercício de 2022, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a tomar as 

providências cabíveis para atingir o percentual estabelecido.

Art. 19 - A Procuradoria Geral do Município, sem prejuízo do envio das relações 

de dados cadastrais dos precatórios aos órgãos ou entidades devedores, encaminhará 
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à Secretaria Municipal de Administração, até 15 de julho de 2022, a relação dos débitos 

constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária de 

2023, conforme determina o art. 100, § 1º, da Constituição Federal de 1988, discriminada 

por órgão da administração direta, autarquias e fundações, e por grupo de despesas, 

conforme detalhamento constante do art. 4º desta Lei, especificando:

I - número da ação originária;

II - número do precatório;

III - tipo de causa julgada;

IV - data da autuação do precatório;

V - nome do beneficiário;

VI - valor do precatório a ser pago; e.

VII - data do trânsito em julgado.

Art. 20 - A reserva de contingência será constituída exclusivamente com recursos 

do orçamento fiscal e será equivalente a até 1% (um por cento) da receita corrente líquida 

na proposta orçamentária.

§ 1º: Não será considerada, para os efeitos do caput, a reserva à conta de receitas 

vinculadas e diretamente arrecadadas dos fundos e das entidades da administração 

indireta.

§ 2º: a reserva de contingência tem a finalidade de atendimento de passivos 

contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, estabelecidos no anexo de 

riscos fiscais.

§ 3º: caso eventos previstos no anexo de riscos fiscais não se confirmem no 

exercício financeiro, a reserva de contingência poderá ser utilizada como fonte de 

créditos adicionais suplementares, especiais ou extraordinários.
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CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 21 – A Lei Orçamentária Anual garantirá recursos para o pagamento da 

despesa com dívida municipal e com e refinanciamento da dívida pública, nos termos 

dos contratos firmados, inclusive com a previdência social.

§ único: as despesas de que trata o “caput” desse artigo serão alocados nos 

encargos gerais do Município nos recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de 

Finanças.

Art. 22 – O projeto de lei orçamentária poderá incluir, na composição total da 

receita recursos provenientes de operações de crédito, respeitados os limites 

estabelecidos no art. 167, inciso III da Constituição Federal.

Art. 23 – A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operação de crédito 

por antecipação da receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei 

Complementar 101/2000.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 24 – No exercício de 2023, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo 

e Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da lei 

Complementar 101/2002.

Art. 25 – Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único 

do art. 22 da lei Complementar 101/2000, a contratação de hora extra ficará restrita às

necessidades emergenciais nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Art. 26 – Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no 

art. 19 da Lei Complementar 101/2000. O executivo Municipal adotará as seguintes 

medidas para reduzir as despesas:

I – eliminação de vantagens concedidas a servidores;
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II – eliminação das despesas com horas extras;

III – Exoneração de servidores ocupantes em cargo comissão;

IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 27 O Poder Executivo e Legislativo Municipal, ficam autorizados a realização 

de concurso público, para preenchimento de vagas em seu quadro efetivo de servidores.

§ único: o concurso público no capto do artigo, dependerá de atualização dos 

planos de cargos e salários no tocante a quantidade de vagas, exclusão de cargos 

extintos, condicionados a prorrogação dos que estão em vigência, bem como ao 

estabelecido no art. 16 e no limite estabelecido no inciso II do art. 20 da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA

Art. 28 – A estimativa da receita que constará do projeto de Lei Orçamentária para 

o exercício de 2023, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos 

tributos municipais, com vistas à expansão da base tributária e o consequente aumento 

das receitas próprias.

Art. 29 – A estimativa da receita citada no artigo anterior levará em consideração, 

adicionalmente, o impacto de alterações na legislação tributária, observadas a 

capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda, com destaque 

para:

I – Atualização da planta de valores genéricos do Município;

II – revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o Imposto Predial e 

Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos 

e isenções, inclusive com relação à progressividade;

III – revisão da legislação sobre o uso do solo;
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IV – revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza;

V – revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” e 

de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis;

VI – instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos 

específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

VII – revisão da legislação sobre taxas pelo exercício do poder de polícia;

VIII – revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse 

público e a justiça social.

§ 1º: Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do 

Município, o Poder Executivo, poderá encaminhar projetos de lei de incentivos ou 

benefícios de natureza tributária, cuja renúncia de receita poderá alcançar os montantes 

dimensionados no anexo de metas fiscais, já considerados no cálculo do resultado 

primário.

§ 2º: A parcela da receita orçamentária prevista no caput deste artigo, que 

decorrer de propostas de alteração na legislação tributária, ainda em tramitação, quando 

do envio do projeto de Lei Orçamentária à Câmara de Vereadores poderá ser 

identificado, discriminando-se as despesas cuja execução ficará condicionada à  

provação das respectivas alterações legislativas.

CAPÍTULO VIII

DAS NORMAS RELATIVAS AO CONTROLE DE CUSTOS E À AVALIAÇÃO DOS 

RESULTADOS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS DOS 

ORÇAMENTOS;

Art. 30 – Fica instituído o Programa de Trabalho Anual - PTA, que deverá ser 

elaborado concomitantemente ao orçamento, na forma a ser estabelecida pela 

Secretaria de Administração.

§ único: Para cada projeto/atividade constante da Lei Orçamentária Anual, será 

confeccionado o PTA, de forma a possibilitar o acompanhamento e avaliação dos 

programas de governo.
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CAPÍTULO IX

DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A 

ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS;

Art. 31 – É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, 

de quaisquer recursos do Município de dotações a título de subvenções sociais, 

ressalvadas aquelas destinas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de 

natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, 

saúde e educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência 

Social.

Art. 32 – A inclusão, na Lei Orçamentária de transferências de recursos para o 

custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em 

situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os 

dispositivos constantes do art. 62 da Lei Complementar 101/2000.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33 – É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade 

imprecisa ou com dotação ilimitada.

Art. 34 – O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de 

controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

Art. 35 – para efeitos do art. 16, § 3º, da Lei Complementar 101/2000, entende-

se como despesas irrelevantes aquelas estabelecidas como despesas de baixo valor na

Lei 14.133/2021 - Nova Lei de Licitações.

Art. 36 – Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei Orçamentária o Poder 

Executivo por decreto e através da secretaria Municipal de Administração ou outra que 

vier a substituí-la, estabelecerá cronograma de execução mensal de desembolso, nos 

termos disposto no art. 8º da Lei Complementar 101/2000.

Art. 37 – O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder legislativo 

para propor modificação nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes 
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Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a 

votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art. 38 - Todos os atos e fatos relativos a pagamento ou transferência de recursos 

financeiros para outra esfera de governo ou entidade privada, registrados na 

Contabilidade, conterão obrigatoriamente referência ao programa de trabalho 

correspondente ao respectivo crédito orçamentário no detalhamento existente na lei 

orçamentária.

Art. 39 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa 

que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de 

dotação orçamentária.

Art. 40 - Para fins de apreciação da proposta orçamentária, do acompanhamento 

e da fiscalização orçamentária a que se refere o art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição, 

será assegurado, ao órgão responsável, o acesso irrestrito, para fins de consulta.

Art. 41 - Se o projeto de lei orçamentária não for sancionado pelo Prefeito 

Municipal até 31 de dezembro de 2022, a programação dele constante poderá ser 

executada, mensalmente, no montante de 1/12 (um doze avos) das dotações 

consignadas no projeto de Lei Orçamentária, para o atendimento das seguintes 

despesas:

I - pessoal e encargos sociais;

II - pagamento de benefícios previdenciários;

III - pagamento da dívida fundada;

IV - despesas obrigatórias de duração continuada.

Art. 42 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Aurora do Pará, 15 de junho de 2022.

VANESSA GUSMÃO MIRANDA
Prefeita Municipal

VANESSA 

GUSMAO 

MIRANDA:984921

01253

Assinado de forma digital 

por VANESSA GUSMAO 

MIRANDA:98492101253 

Dados: 2022.06.15 

17:47:33 -03'00'
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     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Órgão: 01 - Câmara Municipal de Aurora do Pará
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 01 - Legislativa
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 031 - Ação Legislativa
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0101 - Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparel. do Poder Legislativo
                              PROMOVER A MANUNTEÇÃO  E  AMPLIAÇÃO  DO PATRIMONIO E ACERVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, GARANTINDO A
                              GESTÃO ADMINISTRATIVA E EFICIENTE PARA BEM REPRESENTAR AOS CIDADÃOES AURORENSES

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1001 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       15.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1002 - MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       65.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1003 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       30.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2001 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:    2.721.479,79

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2002 - ENCARGOS COM PUBLIDADE
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       15.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2003 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
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                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       20.000,00

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                TOTAL DO ÓRGÃO............   Valor 2023       2.866.479,79
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 04 - Administração
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 122 - Administração Geral
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0102 - Promoção Qualitativa da Administração Pública
                              Promover aos Órgãos  do  Municipío  meios administrativo para manutenção, implantação e gestão dos
                              programas finalísticos do Governo Municipal.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1004 - Modernização do gabinete da Prefeita
                              Descrição:        .Serviços mantidos

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      110.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2004 - Manutenção do Gabinete da Prefeita
                              Descrição:        Prédio reformado

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:    1.550.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2005 - Manutenção do Controle Interno
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      190.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2006 - Encargos com publicidade das ações do executivo
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       20.000,00
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                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2008 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      199.748,80

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2009 - Operacionalização da Guarda Municipal
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      150.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2014 - Manutenção e aparelhamento da Guarda Municipal
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      900.000,00

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                TOTAL DO ÓRGÃO............   Valor 2023       3.119.748,80
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Educação
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 12 - Educação
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 122 - Administração Geral
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 2094 - Reconstruindo a educação Aurorense
                               Promover a educação de qualidade apara a educação em todas as modalidades de ensino.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1049 - Construção, Reforma, ampliação e Aparelhamento da Secretaria Municipal de Educaç
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         50
                                                                                          Valor total:      150.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1050 - Aquisição de veículos
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      125.000,00
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                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2109 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:    2.745.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2134 - Implantação de assistência psicológica ao servidor
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       31.650,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2136 - Operacionalização do Conselho Municipal de Educação
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       52.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2137 - Implantação de casa de apoio aos Professores21
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       31.650,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 2094 - Reconstruindo a educação Aurorense
                               Promover a educação de qualidade apara a educação em todas as modalidades de ensino.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2110 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       58.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2111 - Apoio ao Programa Salário Educação
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      425.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2112 - Manutenção do programa Transporte Escolar
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                              Descrição:        ,

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:    1.250.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2115 - Programa de apoio a educação à indígenas
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       31.650,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 364 - Ensino Superior
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 2094 - Reconstruindo a educação Aurorense
                               Promover a educação de qualidade apara a educação em todas as modalidades de ensino.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2113 - Incentivo ao acesso ao Ensino Superior
                              Descrição:        ,

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       55.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 365 - Educação Infantil
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 2094 - Reconstruindo a educação Aurorense
                               Promover a educação de qualidade apara a educação em todas as modalidades de ensino.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2114 - Manutenção de Creches
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      146.500,00

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                TOTAL DO ÓRGÃO............   Valor 2023       5.102.950,00
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Órgão: 07 - F. M. V. Educ. Bas. V. Prof. Educ-FUNDEB
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 12 - Educação
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0117 - Universalização da Educação
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                               Promover a educação de qualidade apara a educação em todas as modalidades de ensino.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1056 - Aparelhamento das unidades educacionais do ensino fundamental
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      421.880,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1057 - Reformas de unidades escolares
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      843.760,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1058 - Aquisição de Carteiras Escolares
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       73.829,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1059 - Recuperação de Carteiras Escolares
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       52.735,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2122 - Aquisição de Kit Escolares
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      263.675,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2125 - Manutenção do Fundeb
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:    9.171.987,13

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2126 - Apoio a formação continuada dos professores2126
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       31.641,00
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                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2127 - Apoio adesão de matrículas na rede ensino Fundamental
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       63.282,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2128 - Valorização dos profissionais da Educação ? FUNDEB 70%
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:   17.543.879,80

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2130 - Manutenção do Programa de Educação  EJA
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      126.564,00

             Programa: 2094 - Reconstruindo a educação Aurorense
                               Promover a educação de qualidade apara a educação em todas as modalidades de ensino.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2132 - Formação continuada de Profissionais do Magistério
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       21.094,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2133 - Programa de inclusão digital aos servidores
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       52.735,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2135 - Aquisição de livros para acervo da biblioteca
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       63.282,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 365 - Educação Infantil
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0117 - Universalização da Educação
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                               Promover a educação de qualidade apara a educação em todas as modalidades de ensino.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2129 - Manutenção do Ensino Pré-escolar
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      580.085,00

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                TOTAL DO ÓRGÃO............   Valor 2023      29.310.428,93
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Órgão: 08 - Sec. Mun. de Agric. e Abastecimento
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 20 - Agricultura
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 122 - Administração Geral
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0132 - Agronegócio sustentável
                              Promover ações de  incentivos  do  uso  de  tecnologia  no campo, incentivar o aumento da produção
                              agrícola do município,  capacitar os produtos rurais, incentivar a venda e escoamento da produção,
                              garantido o desenvolvimento econômico e propiciando melhor qualidade de vida

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2166 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      913.500,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 605 - Abastecimento
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0132 - Agronegócio sustentável
                              Promover ações de  incentivos  do  uso  de  tecnologia  no campo, incentivar o aumento da produção
                              agrícola do município,  capacitar os produtos rurais, incentivar a venda e escoamento da produção,
                              garantido o desenvolvimento econômico e propiciando melhor qualidade de vida

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2167 - Manutenção de Mercados e Feiras
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      148.100,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 606 - Extensão Rural
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0132 - Agronegócio sustentável



 

     Pará                                   LDO 2023 - Anexo de Metas e Prioridades
     Governo Municipal de Aurora do Pará                                                                     Página : 009
     =====================================================================================================================================================================================================================================================
                              Promover ações de  incentivos  do  uso  de  tecnologia  no campo, incentivar o aumento da produção
                              agrícola do município,  capacitar os produtos rurais, incentivar a venda e escoamento da produção,
                              garantido o desenvolvimento econômico e propiciando melhor qualidade de vida

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1111 - Apoio à criação de cooperativas
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       10.600,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1113 - Reforma e Ampliação dos Prédios Públcos
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       25.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2172 - Capacitação para Agricultores e Produtores
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       31.650,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2173 - Apoio à Aquipiscicultura e Apicultura
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       55.900,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0132 - Agronegócio sustentável
                              Promover ações de  incentivos  do  uso  de  tecnologia  no campo, incentivar o aumento da produção
                              agrícola do município,  capacitar os produtos rurais, incentivar a venda e escoamento da produção,
                              garantido o desenvolvimento econômico e propiciando melhor qualidade de vida

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1110 - Construção da casa da farinha
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       63.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1112 - Distribuição insumos agrícolas para apoio à agricultura familiar
                              Descrição:        .
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                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       63.300,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2168 - Apoio aos Pequenos Agricultores
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       73.900,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2169 - Implantação e manutenção do viveiro de mudas
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       63.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2170 - Apoio a agricultura orgânica
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       31.650,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2171 - Melhoramento genético de gado leiteiro
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       31.650,00

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                TOTAL DO ÓRGÃO............   Valor 2023       1.512.750,00
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saude
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 10 - Saúde
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 122 - Administração Geral
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0108 - Aurora é mais saúde
                              Promover as ações de prevenção e recuperação da saúde, ampliar e melhorar o acesso aos serviços de
                              saúde, com aumento  das  ações  em  atenção  primária  e média e alta complexidade, sob a ótica da
                              universalização da SUS.
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                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2056 - Manutenção da secretaria Municipal de saúde
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:    3.330.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2063 - Manutenção do Conselho Municipal de saúde - CMS
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       25.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 301 - Atenção Básica
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0108 - Aurora é mais saúde
                              Promover as ações de prevenção e recuperação da saúde, ampliar e melhorar o acesso aos serviços de
                              saúde, com aumento  das  ações  em  atenção  primária  e média e alta complexidade, sob a ótica da
                              universalização da SUS.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1030 - Construção, Reforma, ampliação e Aparelham. da rede física em atendimento a saud
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      310.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1031 - Aquisição de veículos e Ambulâncias
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      175.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1032 - Modernização e aparelhamento da Secretaria Municipal de Saúde
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       15.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1039 - Reforma e ampliação das Unidades de Saúde
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      315.000,00
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     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                TOTAL DO ÓRGÃO............   Valor 2023       4.170.000,00
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saude
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 10 - Saúde
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 122 - Administração Geral
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0116 - Ampliação e modernização da estrut. física das Unidades saud
                              Porporcionar à população carente de Aurora o acesso aos serviços odontológicos básicos por meio da
                              Estratégia de Saúde da Familia.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2102 - Referma e manutenção de veículos da Saúde
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         33
                                                                                          Valor total:       50.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 301 - Atenção Básica
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0108 - Aurora é mais saúde
                              Promover as ações de prevenção e recuperação da saúde, ampliar e melhorar o acesso aos serviços de
                              saúde, com aumento  das  ações  em  atenção  primária  e média e alta complexidade, sob a ótica da
                              universalização da SUS.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1033 - Construção e Aparelhamento de academia em saúde
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       77.349,78

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2058 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:    1.440.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2059 - Manutenção do Programa Agente Comunitário de saúde - PACS
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                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:    2.260.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2060 - Manutenção do programa atenção básica de saúde - PAB
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:    1.320.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2061 - Manutenção do Programa Saúde Bucal
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      265.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2062 - Manutenção da Atenção Primária em saúde
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:    3.315.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2070 - Manutenção de Ações ao combate a pandemia do Coronavírus
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      275.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2071 - Manutenção do programa saúde na Escola ? PSE
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      130.000,00

             Programa: 0112 - Aurora doze por oito
                              Melhorar a qualidade  de  vida  da  população aurorense por meio do combate à doenças emergentes e
                              endemias.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2080 - Capacit. de profissio. da saúde para atendimento de pacientes conforme prog. nac
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       17.500,00
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                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2081 - Implementação e manute. de protocolos de atendimento de casos confirmados combat
                              Descrição:        ,

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       17.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2082 - Acompanhame. e tratame. de casos de hanseniase e tuberculose nas UBS e equi pacs
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       12.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2083 - Acompanhamento e tratamento de casos de hipertensão arterial e diabetes nas unid
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       27.600,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2084 - Reabilitação de portadores de Hanseniase
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       12.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2085 - Prevenção e controle de alcoolismo, tabagismo e narcolismo .
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       12.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2086 - Assistência so psciente dependente químico
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       12.500,00

             Programa: 0114 - Aurora sorridente
                              Porporcionar à população carente de Aurora o acesso aos serviços odontológicos básicos por meio da
                              Estratégia de Saúde da Familia.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1036 - Aquisição de Odontomóvel
                              Descrição:        .
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                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       90.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2092 - Implatanção e Manutenção de equipes de saúde bucal na Unidades de Saúde da Famíl
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      100.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2093 - Assistência da população urbana e rural pelas equipes de saúde odontológica.
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       27.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2094 - Implantação do escovódromo nas ecolas polo das zonas urbana e rural.
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       10.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2095 - Campanhas educativas de orientação à prevenção de cáries nas zonas urbana e rura
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       25.000,00

             Programa: 0116 - Ampliação e modernização da estrut. física das Unidades saud
                              Porporcionar à população carente de Aurora o acesso aos serviços odontológicos básicos por meio da
                              Estratégia de Saúde da Familia.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1042 - Construção de Academia ao ar Livre
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       75.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0108 - Aurora é mais saúde
                              Promover as ações de prevenção e recuperação da saúde, ampliar e melhorar o acesso aos serviços de
                              saúde, com aumento  das  ações  em  atenção  primária  e média e alta complexidade, sob a ótica da
                              universalização da SUS.
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                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1034 - Aquisição de Raio X Digital, Ultrassom e Tomógrafo
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       50.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2065 - Manutenção do centro de atenção Psicossocial
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      310.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2066 - Apoio ao Tratamento fora de domicílio - TFD
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      345.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2067 - Implantação e operacionalização do Serviço móvel de urgência e emergência SAMU
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       22.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2068 - Manutenção do Bloco de média e alta complexidade em saúde - MAC
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:    2.369.700,00

             Programa: 0111 - Mulheres aurorenses e saudáveis.
                              Melhorar a qualidade  de  vida das mulheres do muncípio por meio do combate do câncer uterino e de
                              mama com dignósticos precoces.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2077 - Amipli. da coleta de exames de PPCU/ detectar alteraç. cervic. em todas localid.
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       35.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2078 - Assistência às mulheres com processos inflamatórios e com casos positivos
                              Descrição:        .



 

     Pará                                   LDO 2023 - Anexo de Metas e Prioridades
     Governo Municipal de Aurora do Pará                                                                     Página : 017
     =====================================================================================================================================================================================================================================================

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       20.000,00

             Programa: 0116 - Ampliação e modernização da estrut. física das Unidades saud
                              Porporcionar à população carente de Aurora o acesso aos serviços odontológicos básicos por meio da
                              Estratégia de Saúde da Familia.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1041 - Implantação da ala hospitalar de maternidade
                              Descrição:        . .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       88.280,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1043 - Implantação do laboratório central de análises clínicas
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       50.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1045 - Construção/Aquisição do Hospital Municipal
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      400.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2103 - Aquisição de ambulancha
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       55.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0108 - Aurora é mais saúde
                              Promover as ações de prevenção e recuperação da saúde, ampliar e melhorar o acesso aos serviços de
                              saúde, com aumento  das  ações  em  atenção  primária  e média e alta complexidade, sob a ótica da
                              universalização da SUS.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2057 - Manutenção do Programa Farmácia Básica
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      550.000,00
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           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0108 - Aurora é mais saúde
                              Promover as ações de prevenção e recuperação da saúde, ampliar e melhorar o acesso aos serviços de
                              saúde, com aumento  das  ações  em  atenção  primária  e média e alta complexidade, sob a ótica da
                              universalização da SUS.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2064 - Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - VISA
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      405.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0108 - Aurora é mais saúde
                              Promover as ações de prevenção e recuperação da saúde, ampliar e melhorar o acesso aos serviços de
                              saúde, com aumento  das  ações  em  atenção  primária  e média e alta complexidade, sob a ótica da
                              universalização da SUS.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2069 - Manutenção do Programa de Erradicação e controle de doenças
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      845.000,00

             Programa: 0110 - Vacinar para a vida
                              Garantir a imunização por meio de vacinas às gestantes, crianças, idoso e pessoas com comorbidades
                              em campanhas abrangentes em todo município de Aurora do Pará.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2072 - Imunização de gestantes contra tétano
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       20.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2073 - Imunização de crianças contra doenças imuno preveniveis
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       21.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2074 - Imunização de pessoas expostas a riscos
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                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       17.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2075 - Imunização de grupos específicos de pessoas em campanhas nacionais
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       16.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2076 - Apoio ao combate de Endemias ? Vacinação
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       48.500,00

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                TOTAL DO ÓRGÃO............   Valor 2023      15.241.429,78
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Órgão: 11 - Sec. Mun. de Assistencia Social
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 08 - Assistência Social
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 122 - Administração Geral
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0105 - Aurora Solidária
                              Fortalecer políticas públicas  de  proteção  e  promoção  social,  por  meio  de  implementação de
                              programas, projetos e ações em serviços que previnam situações de risco e vulnerabilidade social. 

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1025 - Modernização e aparelhamento da Secretaria Municipal de Assistência social
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       25.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de assistência Social
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:    1.765.470,00
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                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2019 - Manutenção do Conselho municipal de assistência
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       49.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0105 - Aurora Solidária
                              Fortalecer políticas públicas  de  proteção  e  promoção  social,  por  meio  de  implementação de
                              programas, projetos e ações em serviços que previnam situações de risco e vulnerabilidade social. 

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2035 - Ofertar capacitação continuada aos trabalhadores do SUAS e conselheiros de direi
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       10.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0105 - Aurora Solidária
                              Fortalecer políticas públicas  de  proteção  e  promoção  social,  por  meio  de  implementação de
                              programas, projetos e ações em serviços que previnam situações de risco e vulnerabilidade social. 

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1027 - Manutenção e Ampliação do Prédio do Centro de referência de Assist. Social cras 
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       95.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2018 - Manutenção do Conselho da Criança e Adolescente
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       12.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2036 - Manutenção da casa de passagem ao menor
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      110.470,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2049 - Atendimento sócioeducativo ao adolecente em conflito com a Lei.
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                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       12.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0105 - Aurora Solidária
                              Fortalecer políticas públicas  de  proteção  e  promoção  social,  por  meio  de  implementação de
                              programas, projetos e ações em serviços que previnam situações de risco e vulnerabilidade social. 

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2017 - Manutenção do Conselho Tutelar
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      327.735,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2038 - Cadastrar as famílias com beneficiários no BPC no CadÚnico
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       58.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2039 - Fortal. as ações de busca ativa identificando famílias vulneráv. e em risco soc.
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       39.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2041 - Identificar e Cadastrar crianças/ adolescentes em situação de Trabalho Infantil 
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       28.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2043 - Desenvolvimento de ações sócio educativas
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:        7.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2052 - Implantação da Lei de Benefícios Eventuais
                              Descrição:        .
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                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       30.000,00

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                TOTAL DO ÓRGÃO............   Valor 2023       2.569.175,00
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Órgão: 12 - Fundo Municipal de Assist. Social
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 08 - Assistência Social
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 122 - Administração Geral
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0105 - Aurora Solidária
                              Fortalecer políticas públicas  de  proteção  e  promoção  social,  por  meio  de  implementação de
                              programas, projetos e ações em serviços que previnam situações de risco e vulnerabilidade social. 

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2020 - Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       55.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0105 - Aurora Solidária
                              Fortalecer políticas públicas  de  proteção  e  promoção  social,  por  meio  de  implementação de
                              programas, projetos e ações em serviços que previnam situações de risco e vulnerabilidade social. 

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2027 - Operacionalização do Centro Referência para Pessoa com Deficiência (Centro Dia) 
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       86.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0105 - Aurora Solidária
                              Fortalecer políticas públicas  de  proteção  e  promoção  social,  por  meio  de  implementação de
                              programas, projetos e ações em serviços que previnam situações de risco e vulnerabilidade social. 

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2022 - Manutenção do programa Criança Feliz
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                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      215.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2023 - Manutenção e Ampliação das ações desenvolvidas nos centros de referências ? CRAS
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       88.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2024 - Manutenção do Programa de apoio a Infância (projeto Ciranda)
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       17.000,00

             Programa: 0106 - Aurora protegida socialmente
                               Ampliar e aprimorar a oferta dos serviços, garantindo o acesso aos serviços

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2055 - Manutenção do Fundo da Criança e adolescente
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       44.500,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0105 - Aurora Solidária
                              Fortalecer políticas públicas  de  proteção  e  promoção  social,  por  meio  de  implementação de
                              programas, projetos e ações em serviços que previnam situações de risco e vulnerabilidade social. 

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2021 - Manutenção do Piso Básico de Transição - PBT
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:        7.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2025 - Manutenção do Programa Plantão social com atenção a pessoa carente
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       17.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2026 - Manutenção do Piso Básico Variável I - PROJOVEM
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                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      185.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2028 - Manutenção do Piso Básico fixo
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       30.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2029 - Manutenção das ações do CREAS
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      139.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2030 - Manutenção e gestão do SUAS
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       40.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2031 - Operacionalização do Programa Bolsa Família
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       14.071,95

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2032 - Operacionalização da Campanha Educacional de políticas públicas sociais
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       18.000,00

             Programa: 0106 - Aurora protegida socialmente
                               Ampliar e aprimorar a oferta dos serviços, garantindo o acesso aos serviços

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2033 - Manutenção do Programa - IGDPBF - SUAS
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       65.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2034 - Manutenção do Programa piso variável de média complexidade - PETI
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                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      165.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2037 - Fortalecer o PAIF e acompanhar famílias com beneficiários BPC
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       35.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2040 - Operacionalizar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       35.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2042 - Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada na Escola ? BPC ESCOLA 
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       35.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2045 - Apoio as ações de inclusão produtiva
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       13.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2054 - Apoio a gestão descentralizada do IGDSUAS
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      165.000,00

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                TOTAL DO ÓRGÃO............   Valor 2023       1.469.071,95
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Órgão: 13 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Publicos
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 15 - Urbanismo
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 122 - Administração Geral
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0122 - Reconstruindo Aurora
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                              Promover a organização  dos  espaços  urbanos e rurais de Aurora do Pará, garantindo melhorias dos
                              serviços públicos e benfeitorias para modernização da cidade, possibilitando melhoria na qualidade
                              de vida dos cidadãos.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2150 - Manutenção da secretaria de municipal de Obras e Serviços Públicos
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:    2.115.000,00

             Programa: 0123 - Preparando para o Desenvolvimento
                              Promover a organização  dos  espaços  urbanos e rurais de Aurora do Pará, garantindo melhorias dos
                              serviços públicos e benfeitorias para modernização da cidade, possibilitando melhoria na qualidade
                              de vida dos cidadãos.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1096 - Aquisição de Veículos Leves
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       85.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2156 - Operacionalização do Terminal Rodoviário Municipal
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      270.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0122 - Reconstruindo Aurora
                              Promover a organização  dos  espaços  urbanos e rurais de Aurora do Pará, garantindo melhorias dos
                              serviços públicos e benfeitorias para modernização da cidade, possibilitando melhoria na qualidade
                              de vida dos cidadãos.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1071 - Aquisição de veículos e máquinas pesadas
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      250.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1072 - Construção da Orla do Rio Coité
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         50
                                                                                          Valor total:    1.600.000,00
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                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1073 - Construção da orla de Santana do Capim
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         33
                                                                                          Valor total:      127.010,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1074 - Construção e modernização da frente da cidade
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         50
                                                                                          Valor total:      210.950,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1075 - Aquisição e desapropriação de imóvel
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      150.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1076 - Construção e Reformas de Praças, Jardins e Canteiros públicos
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      150.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1077 - Aberturas e conservação de Ruas e Avenidas
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      150.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1084 - Construção e manutenção da rede de eletrificação rural e urbana
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       55.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2154 - Pavimentação e manutenção de Ruas e Avenidas
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      335.000,00

             Programa: 0123 - Preparando para o Desenvolvimento
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                              Promover a organização  dos  espaços  urbanos e rurais de Aurora do Pará, garantindo melhorias dos
                              serviços públicos e benfeitorias para modernização da cidade, possibilitando melhoria na qualidade
                              de vida dos cidadãos.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1088 - Construções e Manutenção de Pontes e Trapiches
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      165.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1089 - Construções e Manutenção de estradas vicinais
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      250.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1090 - Implantação de rede elétrica rural
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       75.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1091 - Expansão da rede elétrica urbana
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      795.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1092 - Implantação de sistema de geração de energia alternativa
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       45.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1093 - Pavimentação asfáltica
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      325.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1094 - Aquisição de Máquinas e Implementos Pesados
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      130.000,00
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                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1097 - Aquisição de Veículos Pesados
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      127.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1098 - Construção de Muro de Arrimo
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      105.800,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1099 - Reforma de Trapiches em Barreirinha e Santana
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       55.000,00

             Programa: 2021 - Infraestrutura para Geração de Emprego e Renda
                              Promover a organização  dos  espaços  urbanos e rurais de Aurora do Pará, garantindo melhorias dos
                              serviços públicos e  benfeitorias para modernização da cidade, possibilitando melhoria no ambiente
                              de negócios sustentáveis.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1102 - Reforma do Mercado Municipal
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      275.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1104 - Ampliação do Cemitério Municipal
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      210.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1105 - Urbanização da frente de Vila Fátima
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       45.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2157 - Obras de Urbanização (calçadas e meios fios)
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                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      135.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0122 - Reconstruindo Aurora
                              Promover a organização  dos  espaços  urbanos e rurais de Aurora do Pará, garantindo melhorias dos
                              serviços públicos e benfeitorias para modernização da cidade, possibilitando melhoria na qualidade
                              de vida dos cidadãos.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1068 - Construção e manut. de prédios públicos
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       50.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1070 - Aquisição de Veículos para coleta de lixo
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         33
                                                                                          Valor total:      160.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2149 - Revitalização do prédio da Prefeitura Municipal
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      126.564,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2151 - Manut. do Sistema de Coleta de Lixo
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      125.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2152 - Manut. do Sist. de Iluminação Pública
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      110.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2153 - Manutenção do Sistema de água e esgoto
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                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       44.500,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 2021 - Infraestrutura para Geração de Emprego e Renda
                              Promover a organização  dos  espaços  urbanos e rurais de Aurora do Pará, garantindo melhorias dos
                              serviços públicos e  benfeitorias para modernização da cidade, possibilitando melhoria no ambiente
                              de negócios sustentáveis.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1103 - Construção de Poços Artesianos
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      165.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0122 - Reconstruindo Aurora
                              Promover a organização  dos  espaços  urbanos e rurais de Aurora do Pará, garantindo melhorias dos
                              serviços públicos e benfeitorias para modernização da cidade, possibilitando melhoria na qualidade
                              de vida dos cidadãos.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1069 - Obras de Infraestrutura e saneamento urbano
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      135.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0122 - Reconstruindo Aurora
                              Promover a organização  dos  espaços  urbanos e rurais de Aurora do Pará, garantindo melhorias dos
                              serviços públicos e benfeitorias para modernização da cidade, possibilitando melhoria na qualidade
                              de vida dos cidadãos.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1083 - Obras de infraestrutura para preservação e conservação ambiental
                              Descrição:         .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       73.500,00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 16 - Habitação
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 482 - Habitação Urbana
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0122 - Reconstruindo Aurora
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                              Promover a organização  dos  espaços  urbanos e rurais de Aurora do Pará, garantindo melhorias dos
                              serviços públicos e benfeitorias para modernização da cidade, possibilitando melhoria na qualidade
                              de vida dos cidadãos.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1079 - Construção de Casas Populares
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      150.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2155 - Imp. e Manutenção do Programa regularização fundiária e melhoria habitacional
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       30.000,00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 17 - Saneamento
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0122 - Reconstruindo Aurora
                              Promover a organização  dos  espaços  urbanos e rurais de Aurora do Pará, garantindo melhorias dos
                              serviços públicos e benfeitorias para modernização da cidade, possibilitando melhoria na qualidade
                              de vida dos cidadãos.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1080 - Construção e Manutenção de Sistemas de abastecimento de água potável
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      210.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1081 - Implantação, Construção e Manutenção do Sistema de água e esgoto
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       85.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1082 - Implantação e Manutenção do aterro sanitário
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       73.500,00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 26 - Transporte
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0122 - Reconstruindo Aurora
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                              Promover a organização  dos  espaços  urbanos e rurais de Aurora do Pará, garantindo melhorias dos
                              serviços públicos e benfeitorias para modernização da cidade, possibilitando melhoria na qualidade
                              de vida dos cidadãos.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1085 - Implantação de sinalização horizontal e vertical
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       55.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1086 - Reforma e Adaptação do Terminal Rodoviário
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         50
                                                                                          Valor total:       31.641,00

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                TOTAL DO ÓRGÃO............   Valor 2023       9.861.465,00
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Órgão: 14 - Sec. Municipal do Meio Ambiente
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 18 - Gestão Ambiental
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 122 - Administração Geral
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0126 - Aurora mais Verde
                              Promover ações que  proporcione  proteção  dos ecossistemas naturais, garantindo a preservação dos
                              rios, lagos e igarapés.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2158 - Manutenção do Fundo do Meio Ambiente
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      580.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2162 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      128.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0126 - Aurora mais Verde
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                              Promover ações que  proporcione  proteção  dos ecossistemas naturais, garantindo a preservação dos
                              rios, lagos e igarapés.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2159 - Manutenção e preservação das nascentes e leitos dos Rios
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       67.750,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2160 - Programa de Arborização e paisagismo dos canteiros e praças públicas
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       67.750,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2161 - Programa de Incentivo ao Turismo ecológico no Rio Capim
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       22.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2164 - Implantação e manutenção da Coleta Seletiva e de Lixo Hospitalar
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      212.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2165 - Recomposição de Mata Ciliar
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       21.100,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 544 - Recursos Hídricos
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0126 - Aurora mais Verde
                              Promover ações que  proporcione  proteção  dos ecossistemas naturais, garantindo a preservação dos
                              rios, lagos e igarapés.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2163 - Manutenção dos espaços as margens do Rios de Aurora do Pará
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       31.750,00
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     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                TOTAL DO ÓRGÃO............   Valor 2023       1.130.350,00
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Transporte
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 26 - Transporte
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 122 - Administração Geral
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0127 - Reestruturação do segmento de transporte
                              Promover modernização da  frota  de veículo leves e pesadas, manter as atividades da secretaria de
                              transportes.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2174 - Manutenção da Secretaria de Transportes
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:    1.001.193,49
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0127 - Reestruturação do segmento de transporte
                              Promover modernização da  frota  de veículo leves e pesadas, manter as atividades da secretaria de
                              transportes.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2176 - Implantação de Câmeras de Segurança nas Vias Públicas
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       18.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0127 - Reestruturação do segmento de transporte
                              Promover modernização da  frota  de veículo leves e pesadas, manter as atividades da secretaria de
                              transportes.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2175 - Reformas, conservação e manutenção da frota mecanizada existente
                              Descrição:        .
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                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      203.200,00

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                TOTAL DO ÓRGÃO............   Valor 2023       1.222.393,49
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Órgão: 18 - Fundo Municipal de Educação
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 12 - Educação
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0117 - Universalização da Educação
                               Promover a educação de qualidade apara a educação em todas as modalidades de ensino.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1053 - Aparelhamento de Escolas e Creches
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       65.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1055 - Construção e Reformas de quadras Poliesportivas
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       79.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2106 - Manutenção do Programa nacional merenda escolar - Indigenas
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:        2.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2108 - Manutenção do Programa nacional merenda escolar - AEE
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       14.750,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2117 - Manutenção do programa Nacional de alimentação escolar - Creche PNAEC
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                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       79.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2118 - Manutenção do programa Nacional de alimentação escolar - Préescolar PNAEP
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      100.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2120 - Manutenção do programa Nacional de alimentação escolar - PNAEF
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      370.000,00

             Programa: 2094 - Reconstruindo a educação Aurorense
                               Promover a educação de qualidade apara a educação em todas as modalidades de ensino.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1048 - Reforma de escolas
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      265.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1051 - Construção de escolas
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      465.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2107 - Implantação do laboratório de informática nas escolas do ensino fundamental
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      105.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 362 - Ensino Médio
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0117 - Universalização da Educação
                               Promover a educação de qualidade apara a educação em todas as modalidades de ensino.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2116 - Manutenção do programa Nacional de alimentação escolar - Ens. Médio - PNAEM
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                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       63.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 365 - Educação Infantil
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0117 - Universalização da Educação
                               Promover a educação de qualidade apara a educação em todas as modalidades de ensino.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1054 - Construção, Reforma e Ampliação das unidades escolares do Ensino Infantil
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      155.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2121 - Manutenção do Programa de alimentação esolar - Quilombolas
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       12.700,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2124 - Construção de Unidades escolares Pré-escolar
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       85.000,00

             Programa: 2094 - Reconstruindo a educação Aurorense
                               Promover a educação de qualidade apara a educação em todas as modalidades de ensino.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1052 - Construção de creches
                              Descrição:        ,

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      160.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0117 - Universalização da Educação
                               Promover a educação de qualidade apara a educação em todas as modalidades de ensino.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2119 - Manutenção do programa Nacional de alimentação escolar - EJA
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                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       37.000,00

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                TOTAL DO ÓRGÃO............   Valor 2023       2.057.950,00
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Órgão: 21 - Sec. Municipal de Cult. Desporto e lazer
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 13 - Cultura
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 122 - Administração Geral
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0120 - Cultura e desporto como estratégia de inclusão
                              Promover aos Munícipes  acesso  a  cultura  por  meio de produção artística e o resgate da memória
                              cultural. Estimular a prática desportiva.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2138 - Implantação e Manutenção da secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      141.650,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2139 - Manutenção da direção de Esporte e Lazer
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       31.750,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 392 - Difusão Cultural
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0120 - Cultura e desporto como estratégia de inclusão
                              Promover aos Munícipes  acesso  a  cultura  por  meio de produção artística e o resgate da memória
                              cultural. Estimular a prática desportiva.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1062 - Construção da casa da cultura de Aurora
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       10.600,00
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                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2140 - Apoio a promoção de eventos culturais e artísticos
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       75.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2145 - Implantação de concurso de música
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       12.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2148 - Implantação de apoio à eventos eclesiásticos
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       10.500,00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 27 - Desporto e Lazer
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0120 - Cultura e desporto como estratégia de inclusão
                              Promover aos Munícipes  acesso  a  cultura  por  meio de produção artística e o resgate da memória
                              cultural. Estimular a prática desportiva.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1063 - Construção do Ginásio Poliesportivo
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       73.900,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1064 - Conservação de campo de futebol
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       21.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1065 - Construção do Muro do campo
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       31.650,00
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                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1066 - Implantação e Construção de Arenas Esportivas
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       31.650,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1067 - Aquisição de equipamentos para Tenis de Mesa
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:        8.500,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2141 - Apoio eventos desportivos
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       31.650,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2142 - Promoção de campeonatos de futebol
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       12.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2143 - Promoção de olimpiadas estudantis municipal
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       12.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2144 - Implantação de eventos esportivos local e regional
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       12.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2147 - Promoção de torneio de natação
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:        5.500,00

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                TOTAL DO ÓRGÃO............   Valor 2023         521.850,00
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

     Pará                                   LDO 2023 - Anexo de Metas e Prioridades
     Governo Municipal de Aurora do Pará                                                                     Página : 042
     =====================================================================================================================================================================================================================================================

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Órgão: 22 - Sec. Mun. de Administração e finanças
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 04 - Administração
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 122 - Administração Geral
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0102 - Promoção Qualitativa da Administração Pública
                              Promover aos Órgãos  do  Municipío  meios administrativo para manutenção, implantação e gestão dos
                              programas finalísticos do Governo Municipal.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1015 - Aquisição de Centrais de Ar condicionado
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       38.675,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1016 - Aquisição de televisores
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       23.205,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1017 - Aquisição de computadores e periféricos
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      185.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1024 - Implantação do Programa de Contratação de Estágiário
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       20.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2007 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:    3.573.760,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2011 - Implantação do Cheque Moradia Municipal
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                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      120.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 125 - Normalização e Fiscalização
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0102 - Promoção Qualitativa da Administração Pública
                              Promover aos Órgãos  do  Municipío  meios administrativo para manutenção, implantação e gestão dos
                              programas finalísticos do Governo Municipal.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1019 - Atualização do cadastro imobiliário municipal
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       60.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 129 - Administração de Receitas
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0102 - Promoção Qualitativa da Administração Pública
                              Promover aos Órgãos  do  Municipío  meios administrativo para manutenção, implantação e gestão dos
                              programas finalísticos do Governo Municipal.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1006 - Operacionalização do Departamento de Tributos
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      230.000,00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 28 - Encargos Especiais
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0133 - Aurora Regular
                              Promover a regularização da dívida junto as fazendas tributárias

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 0001 - Pagamento da dívida previdenciaria do Município de Aurora do Pará
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      704.589,15

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 0002 - Pagamento da dívida junto a companhia de energia elétgrica
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                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      115.399,56

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 0003 - Pagamento da dívida de Precatório
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      144.249,44

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 0004 - Pagamento da dívida interna do PASEP
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       28.849,89
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 99 - Reserva de Contingência
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 9999 - Reserva de Contingência
                              RESERVA DE CONTIGÊNCIA

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 0005 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      706.647,08

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                TOTAL DO ÓRGÃO............   Valor 2023       5.950.375,12
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Órgão: 23 - Secretaria Municipal de Planejamento
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Função: 04 - Administração
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0103 - Apoio Administrativo
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                              Promover aos Órgãos  do  Municipío  meios administrativo para manutenção, implantação e gestão dos
                              programas finalísticos do Governo Municipal.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1009 - Operacionalização da Secretaria de Planejamento
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      190.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 122 - Administração Geral
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0103 - Apoio Administrativo
                              Promover aos Órgãos  do  Municipío  meios administrativo para manutenção, implantação e gestão dos
                              programas finalísticos do Governo Municipal.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1014 - Construção da Casa dos Conselhos
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      110.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 1020 - Reaparelhamento das secretarias e demais orgãos públicos.
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:      110.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2010 - Fortalecimento de vínculos urbano/rural
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       35.000,00

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2012 - Manutenção do Gabinete da Subprefeitura de Santana
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       90.000,00
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Programa: 0103 - Apoio Administrativo
                              Promover aos Órgãos  do  Municipío  meios administrativo para manutenção, implantação e gestão dos
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                              programas finalísticos do Governo Municipal.

                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Ação.....: 2013 - Capacitação para Servidores e Conselheiros Municipais
                              Descrição:        .

                                           Unidade de medida: %                           Quantidade 2023:         25
                                                                                          Valor total:       90.000,00

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                TOTAL DO ÓRGÃO............   Valor 2023         625.000,00
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     =====================================================================================================================================================================================================================================================
                                TOTAL GERAL...............   Valor 2023      86.731.417,86
     =====================================================================================================================================================================================================================================================


