
Programa:

Objetivo:

02.004-Modernização e Racionalização Administrativa.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - 2012

Unidade
Ação:02.004.001-Promover atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, 

materiais, equipamentos, veículos e serviços necessários.                              

Cursos de 
Capacitação

Ação Unidade de 
Medida

Meta Física
Produto

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

3

(*) Tipo:  P - Projeto          A - Atividade          OE - Operação Especial          NO - Não-Orçamentária

Produto:Gestão e administração da secretaria.

Ação: 02.004.002-Capacitação dos servidores públicos municipais.  

Produto: Servidores capacitados

A

A

O Programa visa a modernização e informatização da secretaria, reorganização da estrutura funcional, qualificação das relações intra e

intergovernamentais e com a sociedade objetivando a agilidade na tramitação de processos, bem como aprimorar a qualidade no atendimento

público.

TIPO   
(*)

1



Programa:

Objetivo:

TIPO   
(*)

Tem por objetivo um conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de promover

o assessoramento jurídico ao Poder Executivo; aperfeiçoar os mecanismos de controle interno comprovando fatos, impedindo erros, fraudes e a

ineficiência administrativa, tomando por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução, o acompanhamento de

projetos e atividades em geral e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor.
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Ação Unidade de 
Medida

Meta Física
Produto

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

02.005-Defesa do Interesse Público

Produto:Gestão e administração do programa.

A Unidade 1
Ação:02.005.001-Promover atividades essenciais do programa dotando-a de recursos humanos, 

materiais, equipamentos, veículos e serviços necessários.     

1A
Ação: 02.005.002- Representar o Municipio em juízo em todas as instâncias, prestando assessoria

jurídica, agilizando cobranças da dívida ativa, bem como desapropriando áreas de utilidade pública.     

Produto: Assessoramento jurídico 

Assessoria 
Jurídica

A
Ação: 02.005.003-Qualificação do controle interno.    

Controle Interno 1
Produto: Manutenção e aperfeiçoamento do controle interno.

(*) Tipo:  P - Projeto          A - Atividade          OE - Operação Especial          NO - Não-Orçamentária



Programa:

Objetivo:

1
Casa dos 

Conselhos
A

Ação: 02.006.004-Aprofundar as relações com os Conselhos Municipais. 

Produto: Criação da casa do Conselhos Municipais.

Assegurar a transparência nas ações governamentais, garantindo o exercício da cidadania e o aprofundamento da democracia direta através da

participação popular.

A

A
Ação:02.006.001-Promover atividades essenciais da secretaria dotando-a de recursos humanos, 

materiais, equipamentos, veículos e serviços necessários. Unidade 1
Produto:Gestão e administração do programa.

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

02.006-Supervisão e Coordenação Superior
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TIPO   
(*)

Ação Unidade de 
Medida

Meta Física
Produto

A
Ação: 02.006.005-Incentivar a participação nos Conselhos e Conferências Municipais.       

Unidade 1
Produto: Estruturação dos Conselhos e Conferências Municipais.

A
Ação: 02.006.006-Convênios Internacionais  

Convênios -
Produto: Convênios Firmados para intecâmbio entre países

(*) Tipo:  P - Projeto          A - Atividade          OE - Operação Especial          NO - Não-Orçamentária

A
Ação:02.006.002- Aperfeiçoar a comunicação com cidadania, divulgando as ações do governo e 

promovendo o desenvolvimento das politicas governamentais.       

Produto: Comunicação social

Unidade 1

10
Assembleias do 

Orçamento 
Participativo

Ação: 02.006.003 -Aperfeiçoar os mecanismos de participação direta da comunidade nas decisões 

dos orçamentos municipais.   

Produto: Participação popular.

A
Ação: 02.006.007-Apoio as entidades afins  

Unidade -
Produto: Entidades Apoiadas


