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0001Programa: Processo Legislativo

Justificativa: Existe a necessidade de destinação de recursos para proporcionar condições tecnológicas, materiais e humanas para que a Câmar
a Municipal exerça suas funções legislativas, assim como determina a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal.

Objetivo: Proporcionar o perfeito funcionamento do Poder Legislativo no cumprimento de todas as funções institucionais de sua competênci
a.

Público Alvo: População em Geral

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

40,00NÚMERO DE SESSÕES REALIZADASSESS. 40 40 40,00 40,00 40,00SESSÕES

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 3.144.000,00 2.839.968,00 2.947.886,78 3.059.906,48 11.991.761,263
DESPESAS DE CAPITAL 144.000,00 149.472,00 155.151,94 161.047,71 609.671,654

3.288.000,00
2022

2.989.440,00
2023

3.103.038,72
2024

3.220.954,19
2025

12.601.432,91
Total Geral

Valores do Programa
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0002Programa: Coordenação Superior

Justificativa: O gabinete do Prefeito é a assessoria direta do chefe do Executivo, portanto há a necessidade de descentralizar competências que 
não sejam do Prefeito, assessorando-o quando necessário junto ao Governos Federal e Estadual, nas reinvindicações gerais do mu
nicípio e nas relações com a Câmara Municipal.

Objetivo: Atender as demandas sociais do município, em atendimento aos itens 1, 2 e 8 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, atra
vés do Fundo Social de Solidariedade. Impulsionar a governança visando manter a Administração em pleno funcionamento com p
ermanente evolução na prestação dos serviços públicos, com agilidade, eficiência e excelência. Promover a gestão dos assuntos j
urídicos buscando sempre proteger o interesse público. Inovar em tecnologia da informação através de parcerias com outros entes
da federação para captação de recursos que propiciem a implantação de internet gratuita aos cidadãos, bem como integração do s
istema de monitoramento por câmeras, transparência na gestão pública.

Público Alvo: População em Geral

Metas ODS

1

101

Objetivo: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Meta: Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com
menos de US$ 1,25 por dia

2

108

Objetivo: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Meta: Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis,
incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano

8

163

Objetivo: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente,
empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas,
inclusive por meio do acesso a serviços financeiros

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

75,00CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES% 75 85 78,00 80,00 85,00PERCENTUAL

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 3.185.165,00 3.306.201,27 3.431.836,92 3.562.246,71 13.485.449,903
DESPESAS DE CAPITAL 710.000,00 736.980,00 764.985,24 794.054,68 3.006.019,924

3.895.165,00
2022

4.043.181,27
2023

4.196.822,16
2024

4.356.301,39
2025

16.491.469,82
Total Geral

Valores do Programa

Fiorilli SC Ltda - Software 

Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.25.25.227 - 14734)
20/12/2021 14:34 Usuário: Beatriz Alves Macedo Carvalho



Prefeitura Municipal de Serra Negra
Praça Jonh F. Kennedy, s/n
44847663/0001-11

Anexo III - Relação de Programas Page 3 of 28Lei: 4485, Data: 15/12/2021

0003Programa: Incremento a Agricultura

Justificativa: Nosso município tem uma agricultura evidente e vocacionada em segmentos específicos, principalmente no cultivo e produção de c
afé de alta qualidade.  
O estímulo e a preocupação com o agricultor e sua família, passam necessariamente por uma reorganização das ações de fixação 
do indivíduo no campo, bem como,  a implementação de Políticas de desenvolvimento da cadeia produtiva.

Objetivo: Contribuir com o desenvolvimento rural através de parcerias com SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), implantação 
do selo de indicação geográfica do café, principal produto do município; parceria com ACECAP (Associação dos Produtores de Ca
fés Especiais do Circuito das Águas) para promoção de cursos, palestras e eventos; orientação sobre o manejo de agrotóxicos, vis
ando a segurança pessoal e ambiental; adesão ao Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (Cidadania no Campo
) para apoio aos agricultores; ampliação das atividades da Patrulha Agrícola; plantio de árvores e apoio à agricultura familiar. Em a
tendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 2, 6, 12 e 15.

Público Alvo: Agricultor e População em Geral

Metas ODS

6

149

Objetivo: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com
especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

15

229

Objetivo: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade

Meta: Até 2030, combater a desertificação, e restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e
inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo

12

204

Objetivo: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Meta: Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida
destes, de acordo com os marcos internacionalmente acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo,
para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente

6

153

Objetivo: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e
lagos

15

228

Objetivo: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade

Meta: Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas
degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente

6

148

Objetivo: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

2

112

Objetivo: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Meta: Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas
espécies selvagens, inclusive por meio de bancos de sementes e plantas diversificados e adequadamente geridos em nível nacional,
regional e internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos
genéticos e conhecimentos tradicionais associados, conforme acordado internacionalmente

2

111

Objetivo: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Meta: Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a
produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudança do clima, às
condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do
solo

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

60,00ATENDIMENTO A PROPRIEDADES RURAIS% 0 90 70,00 80,00 90,00PERCENTUAL
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0003Programa: Incremento a Agricultura

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 439.800,00 456.512,40 473.859,87 491.866,55 1.862.038,823
DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 103.800,00 107.744,40 111.838,69 423.383,094

539.800,00
2022

560.312,40
2023

581.604,27
2024

603.705,23
2025

2.285.421,90
Total Geral

Valores do Programa
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0004Programa: Assistência Social Geral

Justificativa: Necessidade de enfrentamento de desigualdades visando a garantia dos mínimos direitos sociais.

Objetivo: Atender as principais necessidades da população, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e proporcionar o d
esenvolvimento social, mantendo ações preventivas de assistência a todos os segmentos sociais, especialmente às crianças, adol
escentes, idosos e portadores de necessidades especiais e apoio às famílias através de projetos socioassistenciais, com o intuito 
de capacitar para a geração de renda, amenizando assim os riscos sociais.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social

Metas ODS

2

109

Objetivo: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Meta: Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, inclusive pelo alcance até 2025 das metas acordadas internacionalmente sobre
desnutrição crônica e desnutrição em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais de meninas
adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas

1

101

Objetivo: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Meta: Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com
menos de US$ 1,25 por dia

2

108

Objetivo: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Meta: Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis,
incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

7,00PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS UNID. 0 7 7,00 7,00 7,00UNIDADE

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 1.672.830,00 1.736.397,54 1.802.380,65 1.870.871,10 7.082.479,293
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 10.380,00 10.774,44 11.183,87 42.338,314

1.682.830,00
2022

1.746.777,54
2023

1.813.155,09
2024

1.882.054,97
2025

7.124.817,60
Total Geral

Valores do Programa
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0005Programa: Proteção Social Básica

Justificativa: Necessidade de enfrentamento de desigualdades visando a garantia dos mínimos direitos sociais.

Objetivo: Assistir à população que vive em condições de vulnerabilidade social como a pobreza, desemprego e acesso precário ou nulo aos 
serviços públicos, através de atendimentos regionalizados e descentralizados, ampliação da cobertura de atendimento do CRAS (
Centro de Referência da Assistência Social), capacitação e melhoria da equipe técnica, administração e acompanhamento das fa
mílias inclusas nos programas sociais do governo, coordenação do programa “Frente Popular de Trabalho”, juntamente com o Fun
do Social de Solidariedade, entrega de cestas básicas eventuais, capacitação através de cursos profissionalizantes para os referen
ciados pelo CRAS e atendimento aos idosos. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 1 e 10.

Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade social

Metas ODS

2

109

Objetivo: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Meta: Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, inclusive pelo alcance até 2025 das metas acordadas internacionalmente sobre
desnutrição crônica e desnutrição em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais de meninas
adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas

2

108

Objetivo: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Meta: Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis,
incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano

1

101

Objetivo: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Meta: Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com
menos de US$ 1,25 por dia

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

10,00PROJETOS DE PREVENÇÃO DAS VULNERABILIDADES SOCIAISUNID. 0 10 10,00 10,00 10,00UNIDADE

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 110.862,00 115.074,76 119.447,60 123.986,61 469.370,973
DESPESAS DE CAPITAL 36.662,00 38.055,16 39.501,26 41.002,31 155.220,724

147.524,00
2022

153.129,91
2023

158.948,86
2024

164.988,92
2025

624.591,69
Total Geral

Valores do Programa
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0006Programa: Proteção Social Especial

Justificativa: Necessidade de enfrentamento de desigualdades visando a garantia dos mínimos direitos sociais.

Objetivo: Assistir famílias e indivíduos com direitos violados, sem referência, em situação de abandono, de rua, de ameaça, através de dese
nvolvimento de uma equipe técnica compatível com a demanda do município, de estruturação do CREAS (Centro de Referência E
specializada da Assistência Social), de implantação de medidas socioeducativas, da reinserção na sociedade do indivíduo em situ
ação de vulnerabilidade, do atendimento à mulheres vítimas de violência doméstica, do atendimento às crianças violentadas física,
psíquica e sexualmente, do acompanhamento das pessoas com necessidade especiais. Isso no âmbito da média complexidade. J
á na alta complexidade proporcionar o acolhimento de crianças e adolescentes, idosos e pessoas portadoras de necessidades esp
eciais vulneráveis que precisaram ser retirados de seu núcleo familiar e comunitário ou sofreram abandono/negligência. Em atendi
mento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 1 e 10.

Público Alvo: Indivíduos com vinculos familiar fragilizado

Metas ODS

1

105

Objetivo: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Meta: Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a
eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

1

101

Objetivo: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Meta: Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com
menos de US$ 1,25 por dia

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

10,00PROJETOS DE ATENÇÃO PROTETIVA E REINSERÇÃO SOCIALUNID. 0 10 10,00 10,00 10,00UNIDADE

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 117.400,00 121.861,20 126.491,93 131.298,62 497.051,753
DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 5.190,00 5.387,22 5.591,93 21.169,154

122.400,00
2022

127.051,20
2023

131.879,15
2024

136.890,56
2025

518.220,90
Total Geral

Valores do Programa
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0007Programa: Ensino e Educação

Justificativa: A educação é sempre prioridade entre políticas públicas de um governo compromissado. 

Objetivo: Atender às determinações legais emanadas dos órgãos educacionais da União e do Estado, como Lei de Diretrizes e Bases da Ed
ucação Nacional, no que tange ao acesso ao ensino e o fornecimento de educação de qualidade a todo o município. Conservar as 
estruturas físicas existentes, e abrir novas, para atender a demanda de educandos e profissionais da educação. Os investimentos 
se estendem à capacitação do profissional do ensino, aos equipamentos pedagógicos e tecnológicos, assim como toda ação que c
ontribua para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nºs 4 
e 17.

Público Alvo: Educandos

Metas ODS

4

136

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que
proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos

4

138

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a
formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países de menor desenvolvimento relativo e pequenos
Estados insulares em desenvolvimento

4

135

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável,
inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos,
igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da diversidade cultural e da
contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável

17

268

Objetivo: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: Até 2020, reforçar o apoio ao desenvolvimento de capacidades para os países em desenvolvimento, inclusive para os países de menor
desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de
dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência,
localização geográfica e outras características relevantes em contextos nacionais

4

130

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e
educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário

4

134

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham
adquirido o conhecimento básico de matemática

4

133

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação
profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de
vulnerabilidade

4

132

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas
e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

4

129

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que
conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes
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0007Programa: Ensino e Educação

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

7,20CRESCIMENTO DO IDEB % 6,8 7,5 7,30 7,40 7,50PERCENTUAL

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 22.163.000,00 23.005.194,00 23.879.391,37 24.786.808,24 93.834.393,613
DESPESAS DE CAPITAL 3.293.200,00 3.418.341,60 3.548.238,59 3.683.071,66 13.942.851,854

25.456.200,00
2022

26.423.535,60
2023

27.427.629,96
2024

28.469.879,90
2025

107.777.245,46
Total Geral

Valores do Programa
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0008Programa: Alimentação e Nutrição

Justificativa: Promovendo a consciência dos alunos quanto à alimentação saudável para que haja um melhor desenvolvimento físico, motor e co
gnitivo.

Objetivo: Contribuir com o processo de aprendizado e preservação da saúde do educando através de uma alimentação balanceada, de alta 
qualidade, sustentável e livre de agrotóxicos. Resultando em hábitos alimentares saudáveis no período em que os alunos permane
cem nas escolas. Em atendimento ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 2.

Público Alvo: Educandos

Metas ODS

2

110

Objetivo: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Meta: Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos
indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos
e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego não-agrícola

2

109

Objetivo: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Meta: Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, inclusive pelo alcance até 2025 das metas acordadas internacionalmente sobre
desnutrição crônica e desnutrição em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais de meninas
adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas

2

108

Objetivo: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Meta: Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis,
incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

100,00SUPRIMENTO PARCIAL DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS EDUCANDOS% 100 100 100,00 100,00 100,00PERCENTUAL

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 1.814.820,00 1.883.783,16 1.955.366,92 2.029.670,86 7.683.640,943
DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 51.900,00 53.872,20 55.919,34 211.691,544

1.864.820,00
2022

1.935.683,16
2023

2.009.239,12
2024

2.085.590,21
2025

7.895.332,49
Total Geral

Valores do Programa
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0009Programa: Transporte Escolar

Justificativa: Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte escolar e garantia de permanência na escola.

Objetivo: Organizar o Setor de Transporte Escolar com base na legislação municipal em vigor, com a distribuição de passes escolares e aju
da de custo, atuando assim na qualidade e segurança do transporte dos educandos e professores e reduzindo a evasão escolar. É
objetivo desse programa garantir o acesso e permanência na escola dos alunos, principalmente da zona rural.

Público Alvo: Educandos

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

2.000,00ALUNOS ATENDIDOS ALU 1919 2300 2.090,00 2.150,00 2.300,00ALUNOS

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 6.284.320,00 6.523.124,16 6.771.002,88 7.028.300,98 26.606.748,023
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004

6.284.320,00
2022

6.523.124,16
2023

6.771.002,88
2024

7.028.300,98
2025

26.606.748,02
Total Geral

Valores do Programa
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0010Programa: Difusão Cultural

Justificativa: A necessidade de fomento da cultura local em prol da preservação das tradições e valorização da rica história do Município.

Objetivo: Preservar as tradições culturais do Município de Serra Negra expressas em suas diversas manifestações, como festas tradicionais
, artesanatos, biblioteca e artistas locais. 

Público Alvo: População em Geral

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

20,00ÍNDICE DE FREQUÊNCIA DE PÚBLICO EM EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO% 0 20 20,00 20,00 20,00PERCENTUAL

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 336.000,00 348.768,00 362.021,18 375.777,98 1.422.567,173
DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 6.228,00 6.464,66 6.710,32 25.402,984

342.000,00
2022

354.996,00
2023

368.485,85
2024

382.488,30
2025

1.447.970,15
Total Geral

Valores do Programa
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0011Programa: Desporto e Lazer

Justificativa: Cabe ao Poder Público propiciar à população em geral atividades esportivas e de lazer que busquem o convívio e inserção social. A
prática desportiva vai além da saúde e da boa forma. Através dela é possível tirar jovens de caminhos desvirtuosos, ensinando-os s
obre disciplina, dedicação e foco, bem como promover a qualidade de vida e longevidade na terceira idade.

Objetivo: Propiciar aos munícipes diversas modalidades esportivas com foco primordial na iniciação esportiva, convívio e inserção social, atr
avés da massificação de atividades nas quadras dos bairros do município, como basquete, futsal, futebol de campo, futebol societ
y, yoga, hóquei sobre patins, ginástica rítmica, pilates, vôlei, oficinas de artes marciais, escola de atletismo e atividades físicas dive
rsificadas, tanto em ambiente fechado (academia pública) quanto práticas esportivas ao ar livre. Em atendimento aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável nº 3, 4 e 5.

Público Alvo: População em Geral

Metas ODS

4

132

Objetivo: Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Meta: Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas
e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

5

139

Objetivo: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Meta: Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

3.000,00PRATICANTES DE ATIVIDADES ESPORTIVASUNID. 2900 3300 3.100,00 3.200,00 3.300,00UNIDADE

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 1.101.331,00 1.143.181,58 1.186.622,48 1.231.714,13 4.662.849,193
DESPESAS DE CAPITAL 230.000,00 238.740,00 247.812,12 257.228,98 973.781,104

1.331.331,00
2022

1.381.921,58
2023

1.434.434,60
2024

1.488.943,11
2025

5.636.630,29
Total Geral

Valores do Programa
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0012Programa: Administração Financeira

Justificativa: É necessário estabeler um equilíbrio financeiro entre a arrecadação e a execução das despesas para que o município tenha condiç
ões de realizar todos os programas e ações do Governo Municipal.

Objetivo: Promover o equilíbrio financeiro mediante a gestão responsável e eficiente dos recursos disponíveis, e mediante a busca permane
nte do aperfeiçoamento dos sistemas de arrecadação e de execução das despesas. Para o gerenciamento tributário e fiscal serão 
desenvolvidas políticas de incentivos fiscais e de orientação ao contribuinte. Em atendimento ao Objetivo de Desenvolvimento Sus
tentável nº 17.

Público Alvo: População em Geral

Metas ODS

17

251

Objetivo: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a
capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

90,00REALIZAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA% 90 92 90,00 91,00 92,00PERCENTUAL

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 1.617.994,00 1.679.477,77 1.743.297,93 1.809.543,25 6.850.312,953
DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 1.038,00 1.077,44 1.118,38 4.233,834

1.618.994,00
2022

1.680.515,77
2023

1.744.375,37
2024

1.810.661,63
2025

6.854.546,78
Total Geral

Valores do Programa
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0013Programa: Encargos Gerais

Justificativa: Há a necessidade de destinar recursos para provimentos de aposentados e pensionistas, devido ao trabalho despendido por anos e
m prol do município.

Objetivo: Alocar recursos necessários ao pagamento de despesas que não geram produto como encargos da dívida pública municipal, prec
atórios, ações judiciais de natureza trabalhista ou indenizatórias, aposentadorias e pensões, restituições, e demais encargos de re
sponsabilidade do Município.

Público Alvo: Não gera produto

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

0,00INDICADOR NÃO MENSURÁVEL INM 0 0 0,00 0,00 0,00INDICADOR NÃO MENSURÁVEL

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 6.244.000,00 6.481.272,00 6.727.560,34 6.983.207,63 26.436.039,973
DESPESAS DE CAPITAL 4.320.000,00 4.484.160,00 4.654.558,08 4.831.431,29 18.290.149,374
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000,00 363.300,00 377.105,40 391.435,41 1.481.840,819

10.914.000,00
2022

11.328.732,00
2023

11.759.223,82
2024

12.206.074,33
2025

46.208.030,14
Total Geral

Valores do Programa
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0014Programa: Administração Governamental

Justificativa: Os servidores públicos são o patrimônio humano da administração municipal. Assim é necessário manter sua permanente valorizaç
ão com a garantia de direitos legais. 

Objetivo: Auxiliar a administração de pessoal e integrar a organização com a comunidade. Adequar o quadro de servidores, capacitando-os 
para um melhor envolvimento com a organização/população. Garantir o acesso a cursos específicos de forma a permitir a constant
e reciclagem e capacitação dos servidores. O estímulo ao aprendizado no serviço público por estágio também é objetivo deste pro
grama. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 8 e 10.

Público Alvo: Servidor e População em Geral

Metas ODS

8

166

Objetivo: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação

8

165

Objetivo: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas
com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor

16

247

Objetivo: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: Até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento

16

248

Objetivo: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os
acordos internacionais

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

100,00EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS% 80 100 100,00 100,00 100,00PERCENTUAL

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 2.055.995,00 2.134.122,81 2.215.219,48 2.299.397,81 8.704.735,103
DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 7.266,00 7.542,11 7.828,71 29.636,824

2.062.995,00
2022

2.141.388,81
2023

2.222.761,58
2024

2.307.226,52
2025

8.734.371,91
Total Geral

Valores do Programa
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0015Programa: Segurança

Justificativa: É imprescindível a atuação dos órgãos de segurança pública para tornar a cidade mais segura, através do suporte à Guarda Civil M
unicipal e aos órgão como Corpo de Bombeiros e Junta Militar. Tais ações contribuem com o Estado e o país na defesa e preserva
ção dos interesses municipais e nacionais.

Objetivo: Promover a prevenção e repressão de condutas que coloquem em risco a ordem pública, a sociedade e seu patrimônio. Para isso 
é necessário a articulação entre a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, e prestar suporte material e opera
cional à Junta Militar. São princípios deste programa o respeito à equidade, à dignidade humana, aos direitos humanos e ao Estad
o Democrático de Direito.

Público Alvo: População em Geral

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

78,00ÍNDICE DE OCORRÊNCIAS % 78 80 79,00 79,00 80,00PERCENTUAL

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 3.502.000,00 3.635.076,00 3.773.208,89 3.916.590,83 14.826.875,723
DESPESAS DE CAPITAL 75.000,00 77.850,00 80.808,30 83.879,02 317.537,324

3.577.000,00
2022

3.712.926,00
2023

3.854.017,19
2024

4.000.469,84
2025

15.144.413,03
Total Geral

Valores do Programa
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0016Programa: Comunicação Social

Justificativa: O acesso à informação é obrigação do muncípio, além de favorecer a democracia, a prevenção e o combate à corrupção. Através d
o acesso à informação é possível criar a cultura de participação e consulta ública.

Objetivo: Cuidar da comunicação e da divulgação das ações do Governo Municipal, bem como publicação de atos oficiais e legais de acordo
com o que exige a legislação. Promover a transparência da gestão através do acesso à informação e prestação de contas de todo
s os atos praticados.

Público Alvo: População em Geral

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

100,00ARTICULAÇÃO SOCIAL % 100 100 100,00 100,00 100,00PERCENTUAL

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 300.000,00 311.400,00 323.233,20 335.516,06 1.270.149,263
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004

300.000,00
2022

311.400,00
2023

323.233,20
2024

335.516,06
2025

1.270.149,26
Total Geral

Valores do Programa
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0017Programa: Desenvolvimento Integrado

Justificativa: Melhorar a qualidade de vida da população

Objetivo: Zelar pelo desenvolvimento sustentável do município, promovendo a implantação e manutenção de pontos ecológicos, preservaçã
o permanente de áreas verdes, educação ambiental nas escolas, vias públicas e residências, monitoramento de queimadas, nasce
ntes, reflorestamento e manutenção dos recursos naturais. Acompanhar as condições de loteamento, licenciamento, recadastrame
nto e fiscalização de obras particulares, visando a regularização perante a prefeitura. Viabilizar, adequar e reformular o Plano Diret
or, adotando medidas destinadas à promoção do meio ambiente no município e desenvolvimento compatível com as políticas sust
entáveis, sinalização, acessibilidade, operação e fiscalização de trânsito, com o intuito de fortalecer e estruturar o deslocamento pe
la cidade. Colocar em prática o Plano de Mobilidade Urbana em discussão com a sociedade. Em atendimento aos Objetivos de De
senvolvimento Sustentável nº 1, 6, 11, 12, 13, 15 e 17.

Público Alvo: População em Geral

Metas ODS

6

150

Objetivo: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e
materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e
reutilização segura globalmente

15

227

Objetivo: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade

Meta: Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços,
em especial, florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos
internacionais

12

205

Objetivo: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Meta: até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

11

197

Objetivo: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e
crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

11

196

Objetivo: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de
resíduos municipais e outros

6

151

Objetivo: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o
abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a
escassez de água

15

228

Objetivo: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade

Meta: Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas
degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente

6

149

Objetivo: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com
especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

6

148

Objetivo: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos

1

104

Objetivo: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Meta: Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos
econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança,
recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças
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0017Programa: Desenvolvimento Integrado

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

11,88AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS ESTRATÉGICAS% 0 100 32,50 61,87 100,00PERCENTUAL

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 1.053.332,00 1.093.358,62 1.134.906,25 1.178.032,68 4.459.629,543
DESPESAS DE CAPITAL 1.475.000,00 1.531.050,00 1.589.229,90 1.649.620,64 6.244.900,544

2.528.332,00
2022

2.624.408,62
2023

2.724.136,15
2024

2.827.653,31
2025

10.704.530,08
Total Geral

Valores do Programa

0018Programa: Recadastramento Imobiliário

Justificativa: Os imóveis do município estão há vários anos sem um recadastramento para conferência de alterações no tocante a ampliações se
m a devida informação ao setor público.

Objetivo: Promover acréscimo da arrecadação através do recadastramento dos imóveis do município.

Público Alvo: População em Geral

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

100,00PERCENTUAL DE IMÓVEIS % 0 100 0,00 0,00 0,00PERCENTUAL

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00 1.038.000,00 1.077.444,00 1.118.386,87 4.233.830,873

1.000.000,00
2022

1.038.000,00
2023

1.077.444,00
2024

1.118.386,87
2025

4.233.830,87
Total Geral

Valores do Programa
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0019Programa: Serra Negra em Obras (Infraestrutura)

Justificativa: O município é responsável pela realização de obras necessárias para melhoria da qualidade de vida de seus munícipes e transeunt
es, bem como realização de obras voltadas ao controle de enchente.

Objetivo: Proporcionar melhorias na infraestrutura urbana por meio de relações institucionais com Governos Estadual e Federal, viabilizando
a execução de obras para oferecer qualidade de vida, centralização dos serviços administrativos, qualidade no convívio social, seg
urança na locomoção, melhoramento de atrativos turísticos, garantindo conforto e acesso a todos. Em atendimento aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável nº 6, 7, 9 e 11.
 

Público Alvo: População em Geral

Metas ODS

7

160

Objetivo: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia, para todos

Meta: Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para
todos nos países em desenvolvimento, particularmente nos países de menor desenvolvimento relativo, nos pequenos Estados insulares
em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio

11

192

Objetivo: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando
a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em
situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos

11

195

Objetivo: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuir substancialmente as
perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água,
com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade

7

157

Objetivo: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia, para todos

Meta: Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global

11

197

Objetivo: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e
crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

7

156

Objetivo: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia, para todos

Meta: Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

20.575,00ÁREA DE INTERVENÇÃO M2 0 96966,65 23.241,66 25.908,33 27.241,66Metro quadrado

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 2.012.332,00 2.088.800,62 2.168.175,04 2.250.565,69 8.519.873,353
DESPESAS DE CAPITAL 15.080.100,00 13.484.647,80 6.990.564,42 7.256.205,87 42.811.518,084

17.092.432,00
2022

15.573.448,42
2023

9.158.739,46
2024

9.506.771,56
2025

51.331.391,44
Total Geral

Valores do Programa
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0019Programa: Serra Negra em Obras (Infraestrutura)

0020Programa: Planejamento e Gestão

Justificativa: Para atendimento da legislação vigente o município necessita de um orgão de apoio administrativo para o planejamento de ações e
stratégias que visem o estabelecimento e cumprimento de metas governamentais.

Objetivo: Promover e manter o relacionamento com as demais esferas de governo, como a Câmara Municipal. Estabelecer diretrizes e norm
as para elaboração, implementação, coordenação, orientação e supervisão do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, L
ei Orçamentária Anual e os programas que os compõem, identificando, analisando e avaliando os investimentos estratégicos gove
rnamentais. Prestar apoio gerencial e institucional aos serviços internos como expediente, arquivo, protocolo, redação final, registr
os e publicações dos atos oficiais e as correspondências oficiais. Implementar sistemas de controle interno para supervisão de tod
a a escrituração contábil, de natureza orçamentária e patrimonial. Em atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
nº 16 e 17.

Público Alvo: População em Geral

Metas ODS

16

245

Objetivo: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

16

244

Objetivo: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Meta: Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

17

267

Objetivo: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das
estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

80,00AMPLIAÇÃO DO SUPORTE ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS% 75 95 90,00 95,00 95,00PERCENTUAL

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 1.384.165,00 1.436.763,27 1.491.360,27 1.548.031,96 5.860.320,503
DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 15.570,00 16.161,66 16.775,80 63.507,464

1.399.165,00
2022

1.452.333,27
2023

1.507.521,93
2024

1.564.807,76
2025

5.923.827,97
Total Geral

Valores do Programa
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0021Programa: Fundo Municipal de Saúde

Justificativa: Cumprir aos interesse população usuária do SUS com uma unidade orçamentária e gestora dos recursos relativos às ações e servi
ços públicos de saúde, conforme art. 14 da LC n. 141/2012;

Objetivo: Compatibilizar a execução de ações e serviços de saúde do sistema municipal com o Sistema Único de Saúde, garantindo acesso,
universalidade, equidade, eficiência e eficácia na assistência, em todos os níveis de atenção, através de valorização do profissiona
l da saúde, estruturação física das unidades de saúde e ambulatório de especialidades, implantação de prontuário eletrônico e con
clusão do processo de implantação do SAMU 192. Garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado. Em atendimento aos O
bjetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 3 e 17.

Público Alvo: Usuários do SUS

Metas ODS

3

123

Objetivo: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o
acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos

3

120

Objetivo: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool

17

268

Objetivo: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Meta: Até 2020, reforçar o apoio ao desenvolvimento de capacidades para os países em desenvolvimento, inclusive para os países de menor
desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de
dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência,
localização geográfica e outras características relevantes em contextos nacionais

6

150

Objetivo: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

Meta: Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e
materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e
reutilização segura globalmente

3

119

Objetivo: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis (DNTs) por meio de prevenção e tratamento, e
promover a saúde mental e o bem-estar

3

118

Objetivo: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Meta: Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças
transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

30,00AÇÕES DE SAÚDE IMPLEMENTADAS E/OU REALIZADASUNID. 0 30 30,00 30,00 30,00UNIDADE

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 26.116.760,00 27.109.196,88 28.139.346,36 29.208.641,53 110.573.944,773
DESPESAS DE CAPITAL 2.650.000,00 2.750.700,00 2.855.226,60 2.963.725,21 11.219.651,814

28.766.760,00
2022

29.859.896,88
2023

30.994.572,96
2024

32.172.366,74
2025

121.793.596,58
Total Geral

Valores do Programa
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0021Programa: Fundo Municipal de Saúde

0022Programa: Turismo

Justificativa: Serra Negra tem sua economia fortemente influenciada pelo turismo. A cidade e nossas tradições são os nossos maiores atrativos t
urísticos e devem ser trabalhados e divulgados tornando-a cada vez mais receptiva e atraente. Para assim torná-la um pólo turístico
, fonte de riqueza para nossa população.

Objetivo: Atrair turistas para o município através da promoção dos atrativos turísticos da cidade, de programação de eventos culturais e recr
eativos, utilizando de divulgação apropriada e parcerias com a iniciativa privada. De modo que a cidade se torne atrativa e destino 
de pessoas que buscam pelo bem estar e encanto. Por conseguinte potencializar o desenvolvimento econômico local, gerado pela
circulação de divisas e geração de emprego.

Público Alvo: População local e flutuante

Metas ODS

12

208

Objetivo: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Meta: Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento
sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

12

210

Objetivo: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Meta: Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável que gera
empregos, promove a cultura e os produtos locais

8

169

Objetivo: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos
locais

11

197

Objetivo: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Meta: Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e
crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

116.600,00FREQUÊNCIA DE TURISTAS UNID. 106000 155195 128.260,00141.086,00155.195,00UNIDADE

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 2.136.000,00 2.217.168,00 2.301.420,38 2.388.874,36 9.043.462,753
DESPESAS DE CAPITAL 3.562.500,00 3.697.875,00 3.838.394,25 3.984.253,23 15.083.022,484

5.698.500,00
2022

5.915.043,00
2023

6.139.814,63
2024

6.373.127,60
2025

24.126.485,23
Total Geral

Valores do Programa
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0023Programa: Desenvolvimento Econômico

Justificativa: É necessário fomentar a produção industrial, comercial e serviços. Garantir mão de obra especializada. Incentivar o empreendedori
smo com o objetivo de facilitar sua implantação.

Objetivo: Promover o desenvolvimento econômico através de estímulos como instalação de indústrias não poluentes, incentivar a industriali
zação da matéria prima, parcerias com o sistema S e outras entidades, inclusive para capacitação de comerciantes e comerciários
, apoio ao pequeno e microempreendedor, aceleração de procedimentos para abertura de empresas e estímulo à compra no comé
rcio local, entre outras medidas que realmente alavanquem o desenvolvimento econômico do município. Em atendimento ao Objeti
vo de Desenvolvimento Sustentável nº 8.

Público Alvo: População em geral

Metas ODS

8

163

Objetivo: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Meta: Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente,
empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas,
inclusive por meio do acesso a serviços financeiros

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

25.558,60PIB PER CAPITA R$ 24910,92 27604,45 26.223,12 26.904,92 27.604,45REAIS

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 10.000,00 10.380,00 10.774,44 11.183,87 42.338,313

10.000,00
2022

10.380,00
2023

10.774,44
2024

11.183,87
2025

42.338,31
Total Geral

Valores do Programa
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0024Programa: Empresa de Turismo

Justificativa: Manutenção da Empresa de Turismo Senetur S/A

Objetivo: Executar a manutenção da Empresa de Turismo Senetur S/A

Público Alvo: População em Geral

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

100,00MANUTENÇÃO DA EMPRESA DE TURISMO% 100 100 100,00 100,00 100,00PERCENTUAL

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 15.000,00 15.570,00 16.161,66 16.775,80 63.507,463

15.000,00
2022

15.570,00
2023

16.161,66
2024

16.775,80
2025

63.507,46
Total Geral

Valores do Programa

0025Programa: Serviços Municipais

Justificativa: Justifica-se o programa pela sua evidente necessidade e importância haja vista seus expressivos reflexos nas condições de habitab
ilidade e mobilidade no território do município.

Objetivo: Cuidar integralmente da cidade é o objetivo deste programa. Realizar os serviços de implantação e conservação dos próprios muni
cipais, estender e preservar a rede de iluminação, promover a limpeza pública incluindo varrição e coleta de lixo, assim como zelar
pela frota municipal de veículos leves e pesados são ações essenciais para manter a cidade em ordem.

Público Alvo: População em Geral

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

60,00DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE% 0 90 70,00 80,00 90,00PERCENTUAL

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 12.857.798,00 13.346.394,32 13.853.557,30 14.379.992,48 54.437.742,113
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 10.380,00 10.774,44 11.183,87 42.338,314

12.867.798,00
2022

13.356.774,32
2023

13.864.331,74
2024

14.391.176,35
2025

54.480.080,41
Total Geral

Valores do Programa
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0026Programa: Previdencia Social do Funcionário Estatutário

Justificativa: O fundo de aposentadoria e reservas necessita de orgão que exerça as funções administrativas e financeiras, promovendo assim, a
garantia de aposentadoria e pensão digna aos funcionários municipais

Objetivo: Previdência Social do Funcionário Estatutário.

Público Alvo: Funcionalismo Público

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

100,00PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO% 100 100 100,00 100,00 100,00PERCENTUAL

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 5.992.034,00 6.219.731,29 6.456.081,08 6.701.412,16 25.369.258,533

5.992.034,00
2022

6.219.731,29
2023

6.456.081,08
2024

6.701.412,16
2025

25.369.258,53
Total Geral

Valores do Programa

0027Programa: Assistência à Saúde do Funcionário Estatutário

Justificativa: Manutenção do serviço de assistência a saúde do funionário estatutário de Serra Negra.

Objetivo: Assistência a Saúde do Funcionário Estatutário

Público Alvo: Funcionalismo municipal

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025

100,00ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO REGIME ESTATUTÁRIO% 100 100 100,00 100,00 100,00PERCENTUAL

Valores por Categoria

Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
DESPESAS CORRENTES 725.400,00 752.965,20 781.577,88 811.277,84 3.071.220,923
DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 5.190,00 5.387,22 5.591,93 21.169,154

730.400,00
2022

758.155,20
2023

786.965,10
2024

816.869,77
2025

3.092.390,07
Total Geral

Valores do Programa
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20/12/2021 14:34 Usuário: Beatriz Alves Macedo Carvalho
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