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   01.000.0000     Legislativa                                        80.000,00      2.380.000,00                        2.460.000,00

   01.031.0000       Acao Legislativa                                 80.000,00      2.380.000,00                        2.460.000,00

   01.031.0001       Legislar  sobre  materias de competencia         80.000,00      2.380.000,00                        2.460.000,00

                     do  Municipio,  exercendo sua atribuicao

                     de  fiscalizacao  e controle dos atos do

                     Poder    Executivo,    incluidos   os da

                     Administracao Indireta.

                                                                                                                                     

   04.000.0000     Administracao                                     950.000,00      8.402.000,00                        9.352.000,00

   04.122.0000       Administracao Geral                             950.000,00      5.002.000,00                        5.952.000,00

   04.122.0002       Organizar   a  Administracao  Municipal,                          915.000,00                          915.000,00

                     assessorar  o  Chefe  do Poder Executivo

                     Municipal  nas  relacoes com os diversos

                     setores  da  sociedade,  bem como na sua

                     representacao  civil  diante de contatos

                     com    as   autoridades   parlamentares,

                     empresariais e orgaos oficiais.

   04.122.0003       Coordenar,    controlar    e  executar o        950.000,00      3.957.000,00                        4.907.000,00

                     desenvolvimento  das atividades tecnicas

                     e  administrativas  do  Poder  Executivo

                     Municipal,   aperfeicoar   o  sistema de

                     planejamento,    programar,   coordenar,

                     desenvolver,    organizar,    executar e

                     planejar   o  detalhamento   das   metas

                     eleitas para o municipio

   04.122.0006       Dar  publicidade  e  divulgacao aos atos                          130.000,00                          130.000,00

                     oficiais   da  administracao  municipal,

                     atraves      dos     meios     usuais de

                     comunicacao,  visando a transparencia na

                     gestao    publica    e  amplo   acesso a

                     populacao nas informacoes

   04.123.0000       Administracao Financeira                                        3.194.000,00                        3.194.000,00

   04.123.0003       Coordenar,    controlar    e  executar o                        3.194.000,00                        3.194.000,00

                     desenvolvimento  das atividades tecnicas

                     e  administrativas  do  Poder  Executivo

                     Municipal,   aperfeicoar   o  sistema de

                     planejamento,    programar,   coordenar,

                     desenvolver,    organizar,    executar e

                     planejar   o  detalhamento   das   metas

                     eleitas para o municipio

   04.124.0000       Controle Interno                                                  206.000,00                          206.000,00

   04.124.0008       Aperfeicoar  o  sistema de planejamento,                          206.000,00                          206.000,00

                     orcamentacao   e  controle   interno  da

                     estrutura  administrativa,  adequando-os

                     as     diretrizes    legais    vigentes,

                     estabelecer   acoes   para   a  politica

                     tributaria e financeira do Municipio.

                                                                                                                                     

   06.000.0000     Seguranca Publica                                                   368.000,00                          368.000,00

   06.182.0000       Defesa Civil                                                      368.000,00                          368.000,00

   06.182.0005       Proporcionar  ao  Municipio  de  Coronel                          128.000,00                          128.000,00

                     Vivida,  seguranca  efetiva  e continua,

                     promovendo     acoes    integradas    de

                     prevencao,  defesa, protecao ao cidadao,

                     constituida   de  forma  participativa e

                     articulada,    visando    a  convivencia
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                     cidada.

   06.182.0007       Desenvolver   atividades  relacionadas a                          240.000,00                          240.000,00

                     prevencao    e  combate   a  desastres e

                     incendios  e  outras  acoes inerentes ao

                     Corpo de bombeiros

                                                                                                                                     

   08.000.0000     Assistencia Social                                                5.753.000,00                        5.753.000,00

   08.241.0000       Assistencia ao Idoso                                              241.000,00                          241.000,00

   08.241.0011       GARANTIR    AO   IDOSO   DO   MUNICIPIO,                          241.000,00                          241.000,00

                     PROTECAO    SOCIAL    BASICA,   MEDIANTE

                     EFETIVACAO  DA  POLITICA  DE ASSISTENCIA

                     SOCIAL  E  ESTATUTO DO IDOSO, VISANDO UM

                     ENVELHECIMENTO       COM      DIGNIDADE,

                     PREVENINDO   SITUACOES   DE   RISCO  E O

                     FORTALECIMENTO DE VINCULOS

   08.242.0000       Assistencia ao Portador de Deficiencia                            229.000,00                          229.000,00

   08.242.0023       Promover   a  auto-sustentabilidade   da                          229.000,00                          229.000,00

                     populacao   em   situacao   de   risco e

                     vulnerabilidade   social,  articulando o

                     conjunto    das   politicas   sociais do

                     municipio,    planejando   e  executando

                     programas de promocao do cidadao.

                      

   08.243.0000       Assistencia a Crianca e ao Adolescente                          3.627.000,00                        3.627.000,00

   08.243.0022       Atender   criancas   e  adolescentes  em                        1.241.000,00                        1.241.000,00

                     situacao  de  risco  e  vulnerabilidade,

                     mediante  acoes educativas, preventivas,

                     de   protecao   integral  e  de  abrigo,

                     contribuindo  para a preservacao da vida

                     e o acesso as condicoes de cidadania

   08.243.0028       GARANTIR  AS  CRIANCAS E ADOLESCENTES DO                        1.992.000,00                        1.992.000,00

                     MUNICIPIO,  SERVICOS  DE PROTECAO SOCIAL

                     BASICA,  MEDIANTE EFETIVACAO DA POLITICA

                     DE    ASSISTENCIA    SOCIAL    DO   ECA,

                     FORTALECENDO  E  PREVENINDO  OCORRENCIAS

                     DE SITUACOES DE EXCLUSAO SOCIAL E RISCO

   08.243.0034       GARANTIR  AS  CRIANCAS E ADOLESCENTES DO                          394.000,00                          394.000,00

                     MUNICIPIO  SERVICOS  DE  PROTECAO SOCIAL

                     ESPECIAL,       CONTRIBUINDO      PARA A

                     RECONSTRUCAO        DE       VINCULOS, O

                     FORTALECIMENTO  DE  POTENCIALIDADES, E A

                     PROTECAO  DE  FAMILIAS  E INDIVIDUOS POR

                     VIOLACAO DE DIREITOS

   08.244.0000       Assistencia Comunitaria                                         1.656.000,00                        1.656.000,00

   08.244.0023       Promover   a  auto-sustentabilidade   da                        1.656.000,00                        1.656.000,00

                     populacao   em   situacao   de   risco e

                     vulnerabilidade   social,  articulando o

                     conjunto    das   politicas   sociais do

                     municipio,    planejando   e  executando

                     programas de promocao do cidadao.

                      

                                                                                                                                     

   10.000.0000     Saude                                           2.157.000,00     41.700.000,00                       43.857.000,00

   10.122.0000       Administracao Geral                                                90.000,00                           90.000,00

   10.122.0019       Realizar  acoes  que  visem a manutencao                           90.000,00                           90.000,00

                     da  saude da populacao em geral, atraves
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                     de     servicos    regionalizados,    do

                     gerenciamento  do Sistema Unico de Saude

                     no  Municipio;  promover acoes que visem

                     a  prevencao  e  o  controle de doencas,

                     atraves   da   vigilancia  sanitaria, do

                     controle  epidemiologico  e de campanhas

                     preventivas   junto   a  populacao,  com

                     vistas  a  melhorar  a qualidade de vida

                     dos vividenses

   10.301.0000       Atencao Basica                                2.157.000,00     21.723.000,00                       23.880.000,00

   10.301.0019       Realizar  acoes  que  visem a manutencao      2.157.000,00     21.723.000,00                       23.880.000,00

                     da  saude da populacao em geral, atraves

                     de     servicos    regionalizados,    do

                     gerenciamento  do Sistema Unico de Saude

                     no  Municipio;  promover acoes que visem

                     a  prevencao  e  o  controle de doencas,

                     atraves   da   vigilancia  sanitaria, do

                     controle  epidemiologico  e de campanhas

                     preventivas   junto   a  populacao,  com

                     vistas  a  melhorar  a qualidade de vida

                     dos vividenses

   10.302.0000       Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                          18.418.000,00                       18.418.000,00

   10.302.0019       Realizar  acoes  que  visem a manutencao                       18.418.000,00                       18.418.000,00

                     da  saude da populacao em geral, atraves

                     de     servicos    regionalizados,    do

                     gerenciamento  do Sistema Unico de Saude

                     no  Municipio;  promover acoes que visem

                     a  prevencao  e  o  controle de doencas,

                     atraves   da   vigilancia  sanitaria, do

                     controle  epidemiologico  e de campanhas

                     preventivas   junto   a  populacao,  com

                     vistas  a  melhorar  a qualidade de vida

                     dos vividenses

   10.304.0000       Vigilancia Sanitaria                                              626.000,00                          626.000,00

   10.304.0019       Realizar  acoes  que  visem a manutencao                          626.000,00                          626.000,00

                     da  saude da populacao em geral, atraves

                     de     servicos    regionalizados,    do

                     gerenciamento  do Sistema Unico de Saude

                     no  Municipio;  promover acoes que visem

                     a  prevencao  e  o  controle de doencas,

                     atraves   da   vigilancia  sanitaria, do

                     controle  epidemiologico  e de campanhas

                     preventivas   junto   a  populacao,  com

                     vistas  a  melhorar  a qualidade de vida

                     dos vividenses

   10.305.0000       Vigilancia Epidemiologica                                         843.000,00                          843.000,00

   10.305.0019       Realizar  acoes  que  visem a manutencao                          843.000,00                          843.000,00

                     da  saude da populacao em geral, atraves

                     de     servicos    regionalizados,    do

                     gerenciamento  do Sistema Unico de Saude

                     no  Municipio;  promover acoes que visem

                     a  prevencao  e  o  controle de doencas,

                     atraves   da   vigilancia  sanitaria, do

                     controle  epidemiologico  e de campanhas

                     preventivas   junto   a  populacao,  com

                     vistas  a  melhorar  a qualidade de vida
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                     dos vividenses

                                                                                                                                     

   12.000.0000     Educacao                                        1.220.000,00     35.087.000,00                       36.307.000,00

   12.306.0000       Alimentacao e Nutricao                                          1.973.000,00                        1.973.000,00

   12.306.0013       Garantir  a  operacionalizacao  da  Rede                        1.973.000,00                        1.973.000,00

                     Municipal   de   Ensino,   desenvolvendo

                     acoes  que  visem  atender  a demanda do

                     ensino  fundamental e educacao especial,

                     atraves   da   oferta   de   vagas  e da

                     implementacao  de  programas  e projetos

                     da    area    pedagogica,   tendo   como

                     finalidade      principal     garantir a

                     frequencia  do  educando na escola e seu

                     desenvolvimento integral.

   12.361.0000       Ensino Fundamental                              860.000,00     22.240.000,00                       23.100.000,00

   12.361.0013       Garantir  a  operacionalizacao  da  Rede        860.000,00     15.892.000,00                       16.752.000,00

                     Municipal   de   Ensino,   desenvolvendo

                     acoes  que  visem  atender  a demanda do

                     ensino  fundamental e educacao especial,

                     atraves   da   oferta   de   vagas  e da

                     implementacao  de  programas  e projetos

                     da    area    pedagogica,   tendo   como

                     finalidade      principal     garantir a

                     frequencia  do  educando na escola e seu

                     desenvolvimento integral.

   12.361.0015       Proporcionar   aos  estudantes  da  area                        6.348.000,00                        6.348.000,00

                     rural  do  Municipio  de  Coronel Vivida

                     condicoes       de       acesso      aos

                     estabelecimentos   de   ensino,  visando

                     atingir   100%  das  criancas  em  idade

                     escolar.

   12.364.0000       Ensino Superior                                                 1.315.000,00                        1.315.000,00

   12.364.0015       Proporcionar   aos  estudantes  da  area                          500.000,00                          500.000,00

                     rural  do  Municipio  de  Coronel Vivida

                     condicoes       de       acesso      aos

                     estabelecimentos   de   ensino,  visando

                     atingir   100%  das  criancas  em  idade

                     escolar.

   12.364.0016       Implementar  acoes  para  atendimento de                          815.000,00                          815.000,00

                     estudantes  de  cursos pos-medio e de 3o

                     grau,  residentes  em  Coronel  Vivida e

                     subsidiar  transporte dos que frequentam

                     cursos  superiores,  tecnico  agricola e

                     de  enfermagem  em  outros municipios da

                     regiao  com  limite  a  uma distancia de

                     150 km.

   12.365.0000       Educacao Infantil                               360.000,00      8.135.000,00                        8.495.000,00

   12.365.0012       Proporcionar  o desenvolvimento integral        360.000,00      8.135.000,00                        8.495.000,00

                     de  criancas  de  0 a 5 anos, atraves da

                     educacao     infantil,    conforme    as

                     diretrizes   constantes   da  legislacao

                     vigente

   12.367.0000       Educacao Especial                                               1.424.000,00                        1.424.000,00

   12.367.0013       Garantir  a  operacionalizacao  da  Rede                        1.424.000,00                        1.424.000,00

                     Municipal   de   Ensino,   desenvolvendo

                     acoes  que  visem  atender  a demanda do
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                     ensino  fundamental e educacao especial,

                     atraves   da   oferta   de   vagas  e da

                     implementacao  de  programas  e projetos

                     da    area    pedagogica,   tendo   como

                     finalidade      principal     garantir a

                     frequencia  do  educando na escola e seu

                     desenvolvimento integral.

                                                                                                                                     

   13.000.0000     Cultura                                                             468.000,00                          468.000,00

   13.392.0000       Difusao Cultural                                                  468.000,00                          468.000,00

   13.392.0017       Promover   e  apoiar  acoes  voltadas as                          468.000,00                          468.000,00

                     atividades  artistico-culturais, atraves

                     de    eventos    e   desenvolvimento  de

                     projetos  patrocinados  pelo  municipio,

                     ou em parceria com a iniciativa privada.

                                                                                                                                     

   15.000.0000     Urbanismo                                         950.000,00      8.339.000,00                        9.289.000,00

   15.451.0000       Infra-estrutura Urbana                                          1.432.000,00                        1.432.000,00

   15.451.0035       Realizar  acoes que visem a manutencao e                        1.432.000,00                        1.432.000,00

                     a   revitalizacao  de  parques,  pracas,

                     bosques,  jardins  e  areas  de lazer do

                     cidade,      melhorando      a   aspecto

                     paisagistico    e   de    embelezamento,

                     mantendo a cidade limpa e aprazivel

   15.452.0000       Servicos Urbanos                                                4.762.000,00                        4.762.000,00

   15.452.0027       Promover   a  melhoria   das   condicoes                        4.762.000,00                        4.762.000,00

                     ambientais  do  Municipio, implementando

                     acoes  voltadas  a  gestao  de  residuos

                     solidos   e  a   protecao  dos  recursos

                     hidricos,  estimulando   comprometimento

                     da    sociedade   na   construcao   e na

                     conservacao  de um ambiente equilibrado;

                     realizar  acoes que visem a execucao dos

                     servicos       urbanos;      desenvolver

                     atividades    integradas    na   area de

                     planejamento   urbano,   de   controle e

                     fiscalizacao  da ocupacao e uso do solo,

                     em  conformidade  com  o  Plano Diretor,

                     desenvolvendo  estudos  e pesquisas para

                     atualizar  a base de dados e informacoes

                     georreferenciadas.

   15.482.0000       Habitacao Urbana                                700.000,00                                            700.000,00

   15.482.0030       Implementar   atividades   habitacionais        700.000,00                                            700.000,00

                     com    a   finalidade   de   melhorar as

                     condicoes  de  habitabilidade e diminuir

                     o  deficit de moradias entre a populacao

                     de baixa renda.

   15.752.0000       Energia Eletrica                                250.000,00      2.145.000,00                        2.395.000,00

   15.752.0031       Desenvolver    acoes    de   ampliacao e        250.000,00      2.145.000,00                        2.395.000,00

                     melhorias    na   rede   de   iluminacao

                     publica,    visando    a   seguranca  da

                     populacao.

                                                                                                                                     

   17.000.0000     Saneamento                                        125.000,00         73.000,00                          198.000,00

   17.512.0000       Saneamento Basico Urbano                        125.000,00         73.000,00                          198.000,00

   17.512.0020       Realizar        acoes        educativas,        125.000,00         73.000,00                          198.000,00
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                     fiscalizatorias  e  corretivas visando a

                     manutencao     e   controle    sanitario

                     necessarios  a  prevencao  de  doencas e

                     buscando   a  melhoria  da  qualidade de

                     vida da populacao

                                                                                                                                     

   18.000.0000     Gestao Ambiental                                  284.000,00      1.132.000,00                        1.416.000,00

   18.541.0000       Preservacao e Conservacao Ambiental             284.000,00        842.000,00                        1.126.000,00

   18.541.0026       Promover    acoes    de    preservacao e        284.000,00        842.000,00                        1.126.000,00

                     conservacao  ambiental no municipio, nos

                     termos  da Agenda 21, de forma integrada

                     e    compartilhada   com   a  populacao,

                     promovendo  a continuidade e melhoria da

                     qualidade de vida

   18.544.0000       Recursos Hidricos                                                 290.000,00                          290.000,00

   18.544.0026       Promover    acoes    de    preservacao e                          290.000,00                          290.000,00

                     conservacao  ambiental no municipio, nos

                     termos  da Agenda 21, de forma integrada

                     e    compartilhada   com   a  populacao,

                     promovendo  a continuidade e melhoria da

                     qualidade de vida

                                                                                                                                     

   20.000.0000     Agricultura                                     1.550.000,00      1.448.000,00                        2.998.000,00

   20.606.0000       Extensao Rural                                1.550.000,00        983.000,00                        2.533.000,00

   20.606.0024       Executar    atividades    voltadas    ao      1.550.000,00        983.000,00                        2.533.000,00

                     atendimento    dos    agricultores    do

                     Municipio,   propondo   alternativas  de

                     renda,    com    vistas   a  melhoria da

                     qualidade de vida

   20.608.0000       Promocao da Producao Agropecuaria                                 465.000,00                          465.000,00

   20.608.0024       Executar    atividades    voltadas    ao                          347.000,00                          347.000,00

                     atendimento    dos    agricultores    do

                     Municipio,   propondo   alternativas  de

                     renda,    com    vistas   a  melhoria da

                     qualidade de vida

   20.608.0025       Realizar    acoes    e   projetos   para                          118.000,00                          118.000,00

                     incentivar   os   produtores   em   suas

                     atividades    agropecuarias,   visando a

                     sanidade     animal,     diversificacao,

                     melhoria   genetica   e  produtividade e

                     consequente aumento da renda

                                                                                                                                     

   22.000.0000     Industria                                         640.000,00      1.452.000,00                        2.092.000,00

   22.661.0000       Promocao Industrial                             640.000,00      1.452.000,00                        2.092.000,00

   22.661.0033       Promover  o desenvolvimento economico do        640.000,00      1.452.000,00                        2.092.000,00

                     municipio,     mediante     acoes     de

                     qualificacao    de   recursos   humanos,

                     incentivos     fiscais,     financeiros,

                     estruturais  e  economicos, contribuindo

                     para  a  geracao  de emprego e renda nos

                     setores    industrial,   comercial,   de

                     servicos  e  turismo;  implementar acoes

                     de  desenvolvimento tecnologico de ponta

                     nas  areas ambiental, informatizacao, de

                     alimentos,  ervas  medicinais e produtos

                     agropecuarios.
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   23.000.0000     Comercio e Servicos                                                 381.000,00                          381.000,00

   23.695.0000       Turismo                                                           381.000,00                          381.000,00

   23.695.0033       Promover  o desenvolvimento economico do                          381.000,00                          381.000,00

                     municipio,     mediante     acoes     de

                     qualificacao    de   recursos   humanos,

                     incentivos     fiscais,     financeiros,

                     estruturais  e  economicos, contribuindo

                     para  a  geracao  de emprego e renda nos

                     setores    industrial,   comercial,   de

                     servicos  e  turismo;  implementar acoes

                     de  desenvolvimento tecnologico de ponta

                     nas  areas ambiental, informatizacao, de

                     alimentos,  ervas  medicinais e produtos

                     agropecuarios.

                                                                                                                                     

   26.000.0000     Transporte                                      4.105.000,00      8.358.000,00                       12.463.000,00

   26.451.0000       Infra-estrutura Urbana                        4.075.000,00                                          4.075.000,00

   26.451.0029       Realizar  acoes que visem a manutencao e      4.000.000,00                                          4.000.000,00

                     conservacao  das  vias urbanas e rurais,

                     melhorando  as  condicoes  de  trafego e

                     garantindo a seguranca do cidadao.

   26.451.0036       Executar     obras     e   servicos   de         75.000,00                                             75.000,00

                     infra-estrutura  em transporte visando a

                     reducao   do   consumo  de  combustiveis

                     automotivos,  atendimento mais economico

                     da  demanda  de  transporte de pessoas e

                     bens,   seguranca   e  o   conforto  dos

                     usuarios,    diminuicao    do   tempo de

                     deslocamento  dos usuarios do transporte

                     publico    coletivo    e   melhoria   da

                     qualidade de vida da populacao.

   26.782.0000       Transporte Rodoviario                            30.000,00      8.358.000,00                        8.388.000,00

   26.782.0032       Realizar    acoes    para    melhorar as                        8.358.000,00                        8.358.000,00

                     condicoes    de    trafegabilidade   nas

                     estradas     rurais     do    Municipio,

                     executando  a  conservacao, reconstrucao

                     e  manutencao  das estradas, facilitando

                     o    deslocamento   da   populacao   e o

                     escoamento da safra agricola.

   26.782.0036       Executar     obras     e   servicos   de         30.000,00                                             30.000,00

                     infra-estrutura  em transporte visando a

                     reducao   do   consumo  de  combustiveis

                     automotivos,  atendimento mais economico

                     da  demanda  de  transporte de pessoas e

                     bens,   seguranca   e  o   conforto  dos

                     usuarios,    diminuicao    do   tempo de

                     deslocamento  dos usuarios do transporte

                     publico    coletivo    e   melhoria   da

                     qualidade de vida da populacao.

                                                                                                                                     

   27.000.0000     Desporto e Lazer                                  200.000,00      1.473.000,00                        1.673.000,00

   27.812.0000       Desporto Comunitario                            200.000,00      1.473.000,00                        1.673.000,00

   27.812.0018       Estimular  praticas de esporte, lazer  e        200.000,00      1.473.000,00                        1.673.000,00

                     atividades         fisicas        para o

                     desenvolvimento  de  potencialidades  do
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 Unidade Gestora :  CONSOLIDADO                                                                                                      

   Codigo          Especificacao                                       Projetos        Atividades   Oper. Especiais             Total

                                                                                                                                     

                     ser  humano,  visando seu bem-estar, sua

                     promocao    social   e  sua   insercao e

                     participacao  na sociedade, consolidando

                     sua cidadania

                                                                                                                                     

   28.000.0000     Encargos Especiais                                                                  4.150.000,00      4.150.000,00

   28.843.0000       Servico da Divida Interna                                                         2.400.000,00      2.400.000,00

   28.846.0000       Outros Encargos Especiais                                                         1.750.000,00      1.750.000,00

                                                                                                                                     

   99.000.0000     Reservas                                                                                                900.000,00

   99.999.0000       Reserva de Contingencia                                                                               900.000,00

   99.999.9999       Reservar   recursos  orcamentarios  para                                                              900.000,00

                     atender  passivos  contingentes,  outros

                     riscos  fiscais  imprevistos  e recursos

                     para  a abertura de creditos adicionais,

                     conforme  Decreto-Lei  no  200, de 25 de

                     fevereiro  de  1967  e  Lei Complementar

                     Federal no 101, de 04 de maio de 2000.

                                                                                                                                     

                         Total ................                   12.261.000,00    116.814.000,00      4.150.000,00    134.125.000,00
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