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Descrição

Tipo

Publico

Ações não Integrantes do PPA

Plurianual

Poderes Executivo e Legislativo Municipal

Custar as despesas relativas a ações judiciais promovidas contra o município. Assegurar recursos destinados ao atendimento de
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, bem como, para cobertura de créditos adicionais.

0001

Gestão Administrativa do Executivo

Plurianual

Servidores do quadro administrativo do Executivo.

Garantir eficiência, eficácia e efetividade dos órgãos administrativos.

0002

Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa
Plurianual

Servidores e Agentes Políticos

Desenvolver um planejamento organizacional para assegurar e ampliar os sistemas administrativos de forma integrada,
objetivando a otimização dos fluxos de trabalho padronizados e capacitados de forma tecnológica e funcional para atendimento
das atividades parlamentares.
0003

Manutenção do Prev-Xangri-Lá

Plurianual

Segurados do Executivo e Legislativo municipal

Aplicar os recursos e a manutenção das atividades do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos servidores municipais.

0004

Segurança Pública

Plurianual

População em Geral

Plurianual

Servidores e Contribuintes

Proporcionar segurança ao município.

0005

Modernização Administrativa

Implementar uma estrutura administrativa qualificativa, visando uma maior satisfação do servidor e contribuinte.

0006

Programa de Apoio ao Estudante

Plurianual

Estudantes das redes municipais e estaduais

Implementar políticas públicas educacionais, visando ao atendimento e apoio aos alunos garantindo oportunidades de acesso,
permanência e sucesso escolar.

0007

Mais Cultura Xangri-Lá

Plurianual

População em Geral.

Promover o acesso a bens e serviços culturais à população, garantindo o pleno e efetivo exercício dos direitos de fruição e
expressão simbólicas.

0008

Incentivo ao Esporte

Plurianual

Público no Geral.

Difundir o esporte e o lazer como fator de desenvolvimento humano e cidadania.

0009

Mobilidade Urbana

Plurianual

População no Geral.

Qualificar a circulação e o transporte, proporcionando os deslocamentos no município e atendendo às distintas necessidades da
população, capacitação da malha viária, dos sistemas de transporte, dos sistemas operacionais de tráfego e dos equipamentos de
apoio.
0010

Xangri-Lá Mais Bela

Plurianual

Público no Geral.

Regularizar os passeios e calçadas, revitalizar as praças e jardins e demais áreas de responsabilidade do poder público. Criar
departamento para produção de artefatos de cimento em geral. Abir novas ruas. Revitalizar os bens públicos, sua conservação e
manutenção. Implantar a coleta seletiva de forma eficiente. Implantar usina de reciclagem para um melhor aproveitamento do lixo
reciclável, bem como a compostagem do lixo não reciclável. Administrar, executar e fiscalizar os serviços de limpeza urbana,
0011
Promoção do Turismo
Plurianual
Turistas da região.
Dessenvolver iniciativas de promoção do turismo no município.

0012

Atenção Básica

Plurianual

Público no Geral
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Garantir o acesso da população à atenção básica à saúde do SUS, com acolhimento, qualidade e resolutividade.

0013

MAC Atendimento Ambulatorial e Hospitalar e Rede de Urgência
Plurianual
e Emergência
Público no geral

Utilizar de recursos tecnólogicos para o apoio, diagnóstico e tratamento em conjunto com profissionais especializados inclusive de
alto custo integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde.

0014

Vigilância em Saúde

Plurianual

Público no geral

Garantir o acesso da população à atenção básica à saúde do SUS, com acolhimento, qualidade e resolutividade.

0015

Assistência Farmacêutica

Plurianual

Público no geral

Garantir à população o acesso a todos os medicamentos listados na REMUME- Relação de Municipal de Medicamentos

0016

Atenção a Saúde Mental

Plurianual

Público em geral

Contribuir para a construção da política de saúde mental no município, na promoção da saúde com ênfase no atendimento aos
portadores de sofrimento psíquico grave, na redução das internações psiquiátricas e na redução do consumo de substancias
psicoativas.
0017

Proteção Básica SCFV/3ª Idade/CRAS/IGD Bolsa/IGD SUAS Plurianual

Público no geral

Garantir a prevenção de situações de risco e fortalecimento de vínculos familiares.

0018

Proteção Especial

Plurianual

Público no geral

Acolher e proteger crianças e adolescentes em situações de risco num período provisório.
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