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Órgão: 01 – Gabinete do Prefeito e Administração Geral 

Programa: 2 – PROMOÇÃO E GESTÕES ADMINISTRATIVAS E DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Caracterização 
 

 Apoiar políticas de modernização administrativa, em conjunto com os demais órgãos da 
Administração, de modo a difundir novos métodos e sistemas de trabalho, objetivando a 
melhoria contínua dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal à população. 

 Proporcionar treinamento de servidores em cursos especializados da administração 
pública.  

 Executar atividades de recebimento, inspeção, armazenagem e distribuição de materiais 
às unidades administrativas da Prefeitura. 

 Promover atividades de informação ao público acerca das ações dos órgãos da Prefeitura, 
através dos canais disponíveis de comunicação. 

 Reativar a base da Polícia Militar no Pouso Alto. 

 Modernizar o setor com investimentos de veículos, equipamentos e acessórios. 

 
 
 
 

Recursos 
Valor em 2018 

(R$ 1,00) 
Valor em 2019-2021 

(R$ 1,00) 

Total Orçamentário 3.494.000,00 12.136.925,00 

Valor Global 15.630.925,00 
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Órgão: 03 – Serviços de Finanças 

Programa: 2 – MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS E ATENDIMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA 

 
 

Caracterização 
 

 Coletar dados para a atualização do cadastro imobiliário, mantendo permanente contato 
com o órgão responsável pelo licenciamento de obras e com o Cartório de Registro de 
Imóveis; 

 Proceder a regularização fundiárias nos bairros do município. 

 Realizar o Orçamento participativo. 

 Ações em atenção à Legislação para o cumprimento da devida arrecadação tributária. 

 Implantar o Programa “Cidade Legal” para a regularização de imóveis. 

 Modernizar o setor com investimentos em equipamentos e acessórios. 

 
 
 
 

Recursos 
Valor em 2018 

(R$ 1,00) 
Valor em 2019-2021 

(R$ 1,00) 

Total Orçamentário 684.000,00 2.375.977,00 

Valor Global 3.059.977,00 
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Órgão: 04 – Serviços de Educação 

Programa: 5 – GESTÕES P/ DESENVOLVIMENTO HUMANO NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO 

 
 

Caracterização 
 

 Ampliação de jornada; projetos de educação integral – atividades complementares, 
profissionalizantes ou extensivas. 

 Universalização do atendimento escolar da população de 4 a 5 anos. 

 Fortalecer o ensino por meio de formações para docentes, gestores e funcionários da 
educação; 

 Investir em materiais didáticos e educativos, para garantir a qualidade do ensino da 
geração atual e das vindouras. 

 Reforma e construção das Unidades Escolares 

 Construção e Implantação de Creches Municipais. 

 Ampliar o atendimento dos alunos com necessidades de atendimento especial 

 Modernizar o setor e as Unidades Escolares com investimentos em veículos, 
equipamentos, acessórios e outros. 

 
 
 
 

Recursos 
Valor em 2018 

(R$ 1,00) 
Valor em 2019-2021 

(R$ 1,00) 

Total Orçamentário 8.092.000,00 28.108.926,00 

Valor Global 36.200.926,00 
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Órgão: 05 – Serviços de Saúde e Saneamento 

Programa: 6 – PROGRAMAS DESTINADOS AO DESENV. SUST. QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 

 
 

Caracterização 
 

 Ampliar os Programas Médico da Família, o Atendimento Domiciliar e a Farmácia 
Comunitária. 

 Coordenar e planejar ações de vigilância sanitária e epidemiológica do município 

 Instalação do Programa Prontuário Eletrônico nos bairros e centro do Município. 

 Readequar os serviços de transporte para os doentes. 

 Investir em cursos profissionalizantes. 

 Construção de Unidades Básicas de Saúde. 

 Aquisição de Consultório Odontológico Móvel. 

 Modernizar o setor com investimentos em veículos, equipamentos e acessórios. 

 Investir ações de melhorias no sistema de tratamento de água e esgoto do Município. 

 
 
 
 

Recursos 
Valor em 2018 

(R$ 1,00) 
Valor em 2019-2021 

(R$ 1,00) 

Total Orçamentário 5.167.000,00 17.950.212,00 

Valor Global 23.117.212,00 
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Órgão: 06 – Serviços de Promoção Social 

Programa: 7 – IMPLEMENTO DAS AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
SOLIDARIEDADE 

 
 

Caracterização 
 

 Desenvolver ações para programas de prevenção e combate no uso de drogas. 

 Promover o levantamento dos principais problemas sociais do Município, localizando, na 
medida de suas possibilidades, as prioridades da população carente, mediante 
diagnósticos realizados “in loco”. 

 Manter estreita coordenação com os órgãos de promoção social, com o Fundo Social de 
Solidariedade Estadual e com Fundos Sociais de Solidariedade Particulares, visando a 
execução de serviços de assistência socioeconômica no Município. 

 Instalações adequadas para o CRAS, que possibilite a realização de oficinas, palestras e 
trabalhos socioeducativos às famílias carentes.  

 Investir em cursos profissionalizantes e na capacitação dos trabalhadores SUAS no 
Município. 

 Agenciar e expandir o atendimento e assistência social à família carente nas suas 
necessidades básicas. 

 Promover e integrar a proteção social à população carente ao mercado de trabalho 
através de cursos de geração de renda e acesso ao BPC a idosos e deficientes nos 
bairros rurais do Município. 

 Incrementar o atendimento à população carente, por intermédio de pessoal qualificado, 
com o objetivo de receber todos os usuários da rede socioassistencial, garantindo acesso 
ao serviço de proteção básica, seguindo as diretrizes da “Política Nacional de Assistência 
Social – NOB/SUAS”. 

 Criar estratégias para o fortalecimento da rede socioassistencial para atendimento aos 
dependentes químicos e pessoas com deficiência física e pelo incentivo à promoção 
socioeconômica das pessoas. 

 Modernizar o setor com investimentos em veículos, equipamentos e acessórios. 

 
 
 
 

Recursos 
Valor em 2018 

(R$ 1,00) 
Valor em 2019-2021 

(R$ 1,00) 

Total Orçamentário 637.000,00 2.212.717,00 

Valor Global 2.849.717,00 
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Órgão: 07 – Serviços de Estradas e Rodagem 

Programa: 8 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DO S.E.R.M. 

 
 

Caracterização 
 

 Controlar a utilização dos veículos da Prefeitura, promovendo a racional distribuição dos 
serviços, de modo a atender, da melhor maneira possível, as solicitações dos órgãos 
municipais. 

 Fiscalizar o controle de utilização e da conservação dos veículos pelos usuários 
responsáveis. 

 Manutenção das estradas municipais e conservação do transporte com balsa. 

 Reativar a Balsa no Porto da Canoa. 

 Construção de pontes, bueiros, drenagem e combate às erosões. 

 Modernizar o setor com investimentos em veículos, máquinas, equipamentos e 
acessórios. 

 
 
 
 

Recursos 
Valor em 2018 

(R$ 1,00) 
Valor em 2019-2021 

(R$ 1,00) 

Total Orçamentário 2.602.000,00 9.038.432,00 

Valor Global 11.640.432,00 
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Órgão: 08 – Serviços Municipais 

Programa: 9 – PROGRAMAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA 

 
 

Caracterização 
 

 Manutenção e conservação de ruas, avenidas, parques, praças e jardins do Município, 
providenciando a poda periódica das árvores e gramados. 

 Investimento e manutenção na iluminação pública, com eventual substituição de peças e 
lâmpadas defeituosas ou quebradas. 

 Fiscalizar as condições de utilização e conservação dos veículos pelos usuários 

 Atenção especial para o desenvolvimento de novas áreas de expansão urbana. 

 Captação de recursos junto aos Governos Federal e Estadual para a construção de casas 
populares (Programas Minha Casa Minha Vida / CDHU). 

 Construção e recuperação de galpões e edificações. 

 Trazer nova agência bancária para atendimento à população. 

 Calçamento de ruas nos bairros da zona rural do Município. 

 Programar, organizar e fiscalizar os serviços de transporte público municipal. 

 Modernizar o setor com investimentos em veículos, máquinas, equipamentos e 
acessórios. 

 
 
 
 

Recursos 
Valor em 2018 

(R$ 1,00) 
Valor em 2019-2021 

(R$ 1,00) 

Total Orçamentário 2.483.500,00 8.626.805,00 

Valor Global 11.110.305,00 
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Órgão: 09 – Serviços de Esporte e Lazer 

Programa: 10 – GESTÕES DESTINADAS AO ESPORTE E LAZER 

 
 

Caracterização 
 

 Elaborar, manter e divulgar o “Calendário de Eventos” destacando as atividades esportivas 
e de lazer do Município. 

 Estimular a participação da população do Município em eventos desportivos e de lazer, 
promovendo competições, cursos e seminários. 

 Promover e estimular as atividades esportivas aquáticas e eventos realizados com 
motocicletas, bicicletas em todo território municipal. 

 Propor programas de formação de atletas infantis no município. 

 Desenvolver programas para a contratação de profissionais para executar atividades nas 
áreas desportivas em todas as modalidades. 

 Manutenção, fiscalização e melhorias nos eventos tradicionais do município, como festas 
de rodeio e carnaval. 

 Promover, preservar e proteger as manifestações de cultura popular de origem étnica e de 
grupos participantes da constituição da nacionalidade brasileira. 

 Construção de academias ao ar livre e parque infantil. 

 Construção de Centro para a realização de eventos esportivos, recreativos e culturais. 

 Construção de quadras poliesportivas, piscinas e pistas de skate e de atletismo para 
incremento do esporte a população. 

 Modernizar o setor com investimentos em equipamentos e acessórios. 

 
 
 
 

Recursos 
Valor em 2018 

(R$ 1,00) 
Valor em 2019-2021 

(R$ 1,00) 

Total Orçamentário 429.000,00 1.490.196,00 

Valor Global 1.919.196,00 
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Órgão: 10 – Serviços de Cultura e Turismo 

Programa: 11 – PROGRAMAS E AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO A CULTURA E 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

 
 

Caracterização 
 

 Estimular a participação da população do Município em eventos, cursos e seminários. 

 Articular com as entidades governamentais, não governamentais e da iniciativa privada 
para captação de recursos e manutenção de eventos turísticos, culturais, religiosos e de 
negócios. 

 Elaborar, manter e divulgar o “Calendário de Eventos” destacando as riquezas naturais e 
culturais do Município e da região. 

 Implantar o “Cinema e Teatro Itinerante”, estimulando toda a população da zona rural e 
urbana do Município. 

 Criar e oferecer materiais e dados com informações dos principais pontos turísticos do 
Município. 

 Realizar ações pela transformação do Município de Natividade da Serra em “Estância 
Turística”. 

 Construção de Palco de Auditório. 

 Obras de revitalização da Prainha, Porto da Balsa e do Mirante do Morro do Cruzeiro 
(Chapadão). 

 Desenvolvimento do Turismo Regional (Governança Regional) através de Consórcios. 

 Modernizar o setor com investimentos em veículo, equipamentos e acessórios. 

 
 
 
 

Recursos 
Valor em 2018 

(R$ 1,00) 
Valor em 2019-2021 

(R$ 1,00) 

Total Orçamentário 203.500,00 706.887,00 

Valor Global 910.387,00 
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Órgão: 11 – Serviços de Agricultura 

Programa: 12 – IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL 

 
 

Caracterização 
 

 Promover programas e ações nas áreas de fomento à produção agropecuária, extensão 
rural, cooperativismo e associativismo rural, manejo e conservação do solo, voltados ao 
processo produtivo agrícola e pecuário. 

 Coordenar equipe de apoio relacionado à mecanização agrícola. 

 Fomentar a implantação do serviço de Inspeção Municipal. 

 Desenvolver programas de saúde animal, atuações na epidemiologia animal e 
fisiopatologia da reprodução animal e controle das doenças animais transmissíveis. 

 Estabelecer medidas para defesa e proteção animal de nosso município, buscando o 
maior equilíbrio na população animal, diminuindo o índice de abandono e maus-tratos de 
modo a prevenir agravos à saúde pública e as agressões ao meio ambiente. 

 Promover a divulgação turística do Município junto a eventos agropecuários e análogos. 

 Promover ações para o desenvolvimento econômico e rural. 

 Desenvolver programas e projetos voltados à Educação Ambiental, preservação, 
conservação e recuperação do meio ambiente e dos recursos naturais em toda extensão 
territorial do município. 

 Modernizar o setor com investimentos em máquinas, equipamentos, implementos 
agrícolas, insumos agropecuários (mudas, calcário) e acessórios. 

 
 
 
 

Recursos 
Valor em 2018 

(R$ 1,00) 
Valor em 2019-2021 

(R$ 1,00) 

Total Orçamentário 376.000,00 1.306.090,00 

Valor Global 1.682.090,00 

 
 
 
 
 


