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ANEXO I
AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2014

ANEXO DE PRIORIDADES

APRESENTAÇÃO:

0  Anexo de Prioridades, que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias, atende disposições do art. 
165, § 2o da Constituição Federal e tem a finalidade de identificar os programas cujas metas e ações 
devem ter prioridade na execução orçamentária durante o exercício de 2014.

Na elaboração e na execução do Orçamento Municipal, para o exercício de 2014, serão 
considerados como prioritários os projetos e atividades vinculados às ações destinadas a realização dos 
Programas de Trabalho, classificadas por função de governo e relacionadas a seguir no ANEXO I.

As prioridades objeto deste anexo, estabelecidas em consonância com a legislação constitucional e 
infraconstitucional específica, terão precedência na alocação de recursos e na execução, não se 
constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

Na formulação do Plano Plurianual 2014/2017 e da proposta da Lei Orçamentária Anual 
(LOA/2014) serão consideradas as perspectivas de atuação do governo, os objetivos estratégicos, os 
programas e as ações que deverão ser executadas no Município, assim como as seguintes diretrizes:

1 - diagnóstico dos desafios a serem enfrentados e das potencialidades que serão desenvolvidas, 
identificando as escolhas da população e do governo, na formulação dos planos e na estruturação dos 
programas de trabalho do governo municipal;

II - sintonia das políticas públicas municipais com as políticas públicas estabelecidas no plano 
plurianual da União, quanto aos programas nacionais executados pelo Município em parceria com outros 
entes federativos;

III - reestruturação dos órgãos e unidades administrativas, modernização da gestão pública 
municipal e reconhecimento do capital humano como diferencial de qualidade na Administração Pública 
Municipal;

IV - aprimoramento do controle e do monitoramento, especialmente na execução das ações para 
atingir os objetivos estabelecidos nos planos, na realização dos serviços e no desempenho da 
administração municipal;

V - ampla participação da sociedade na formulação das políticas públicas e transparência na 
apresentação dos resultados da gestão;

VI - outras diretrizes específicas, discriminadas abaixo:

1. Ampliar e modernizar a infraestrutura do Município, com destaque para:
• Sistema viário, drenagem pluvial, iluminação, transporte e trânsito;
• Saneamento, coleta seletiva, tratamento de resíduos sólidos com aproveitamento 

energético, preservação ambiental e serviços urbanos;
• Urbanismo, construção e revitalização de praças, parques, jardins e instalações para a 

prática de esportes e lazer;
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• Obras estruturadoras relacionadas com atividades industriais, comerciais, de prestação 
de serviços e das demais áreas de atuação do Governo Municipal, em consonância o 
Plano Diretor e com o PPA 2014/2017.

2. Aprimorar a gestão dos programas finalísticos e de atendimento direto ao público, com ênfase 
na melhoria continuada na qualidade do ensino e das ações e serviços públicos de saúde no 
Município;

3. Priorizar ações relacionadas com programas assistenciais direcionados às crianças, aos 
adolescentes e aos idosos;

4. Incentivar e promover eventos turísticos, artísticos, folclóricos e manifestações culturais que 
destacam e engrandecem o Município;

5. Consolidar o planejamento governamental e execução das políticas públicas, com foco 
estratégico, articulação institucional e participação popular;

6. Promover o desenvolvimento rural e executar programas de apoio à produção rural, a agricultura 
familiar, melhoria do abastecimento de produtos primários e infraestrutura da zona rural;

7. Inclusão digital e modernização de sistemas de informação;
8. Modernização da gestão de pessoas no Município, incluindo recrutamento por meio de concurso 

público e aperfeiçoamento do cadastro de pessoal.

Água Preta, 30 de julho de 2013.

EDUARDO PASSOS COUTINHO CORRÊA DE OLIVEIRA
Prefeito
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ANEXO II
AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) DE 2014

ANEXO DE METAS FISCAIS

APRESENTAÇÃO:

O presente Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, para o 
exercício de 2014, é um conjunto de demonstrativos estabelecidos pelo art. 4o, § Io da Lei Complementar 
à Constituição Federal n° 101, de 2000.

Foi elaborado de conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais aplicado à União e aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional, com a finalidade 
de estabelecer as metas fiscais anuais, em valores constantes e correntes, relativas às receitas, despesas, 
resultado nominal, resultado primário e o montante da dívida para o exercício a que se refere (2014) e 
para os dois seguintes (2015 e 2016), bem como a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano 
anterior (2012), evolução do patrimônio líquido e avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência 
Social-RPPS.

Integram o presente Anexo de Metas Fiscais os demonstrativos abaixo especificados, metodologia e 
memória de cálculos:

1. DEMONSTRATIVO I:
Metas Anuais de:

a) Receitas Primárias;
b) Despesas Primárias;
c) Resultado Nominal;
d) Resultado Primário;
e) Montante da Dívida.

2. DEMONSTRATIVO II:
Avaliação do Cumprimento das Metas do Exercício Anterior;

3. DEMONSTRATIVO III:
Metas Fiscais Atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;

4. DEMONSTRATIVO IV:
Evolução do Patrimônio Líquido;

5. DEMONSTRATIVO V:
Origem e Aplicação dos Recursos obtidos com Alienação de Ativos;

6. DEMONSTRATIVO VI:
Avaliação da Situação Financeira e Atuarial da entidade do RPPS.

7. DEMONSTRATIVO VII:
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
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8. DEMONSTRATIVO VIII:
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Água Preta, 30 de julho de 2013.

EDUARDO PASSOS COUTINHO CORRÊA DE OLIVEIRA 
Prefeito
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ANEXO III
DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
APRESENTAÇÃO:
Riscos Fiscais são possibilidades de ocorrências de eventos que venham a impactar negativamente 

nas contas públicas.

O presente Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município (LDO), para 

2014, foi determinado pelo § 3o do art. 4o da Lei Complementar n° 101, de 2000 - LRF, com a finalidade 

de registrar e avaliar os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, bem 
como informar as providências a ser tomadas pela Administração, caso os riscos se concretizem.

A reserva de contingência, conforme estabelecido na alínea “b” do inciso III do art. 5o da Lei de 

Responsabilidade Fiscal destina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos 

fiscais imprevistos, os quais incluem as alterações e adequações orçamentárias em conformidade com o 

disposto no inciso III do § Io do art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 1964. Constará da Lei Orçamentária 

pelo menos 3% (três por cento) da receita corrente líquida para a reserva de contingência.

Também é possível superar ocorrências de eventos de que trata este anexo, por meio de realocação 
ou redução de despesas discricionárias.

No exercício de 2014 poderão vir a acontecer fatos que impliquem nos seguintes riscos fiscais:

1. Não atingimento das metas de arrecadação de receitas em decorrência de:

a) Ritmo de crescimento da atividade econômica do País abaixo do que está sendo projetado, com 

reflexo no nível de arrecadação dos tributos municipais e dos recursos resultantes de transferências 
constitucionais e legais feitas por outros entes federativos;

A Flutuações na taxa de câmbio e/ou aumento da taxa de juros, que tragam reflexos para a 
economia, implicando em aumento do custo do serviço da dívida (juros e amortizações);

A Ocorrência de índices inflacionários diferentes daqueles previstos, que venham a prejudicar as 
metas fiscais consideradas nas projeções desta LDO.

2. Ocorrência de epidemias, enchentes, secas, abalos sísmicos e outras situações de calamidade 

pública, ou emergencial, que impliquem em despesas não previstas, podem prejudicar as metas fiscais, 
especialmente o resultado primário.

3. Incremento da dívida previdenciária em processo junto ao RGPS e ao RPPS, que impliquem na

assunção formal de débitos em favor da previdência social, assim como débitos de anos anteriores em 
favor do PASEP, decorrente de levantamentos feitos pela Receita Federal do Brasil; /
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4. Ocorrência de decisões judiciais que impliquem em despesas não previstas ou orçadas em valor 

menor do que o montante imputado.
5. Baixo retomo da arrecadação da dívida ativa, no exercício de 2014, em decorrência de resposta 

insatisfatória dos esforços administrativos e demandas judiciais mais demoradas.

Em razão dos riscos serem hipotéticos, a quantificação financeira é de difícil mensuração, daí a 

planilha anexa, sugerida pela STN, seguir sem estimativa concreta de valores.

Água Preta, 30 de julho de 2013.

EDUARDO PASSOS COUTINHO CORRÊA DE OLIVEIRA
Prefeito
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Tabela 1 -  Metas Anuais
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MUNICÍPIO DA ÁGUA PRETA - PE

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2014
R$ milhares
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Receita Total 70.318 66,400 0,066 76.969 69.551 0,068 83.865 72.519 0,071
Receitas Primárias (1) 69.413 65.546 0,065 75.978 68.655 0,068 82.784 71.585 0,070
Despesa Total 69.566 65.690 0,065 75.668 68.376 0,067 82.567 71.397 0,070
Despesas Primárias (II) 68.269 64,466 0,064 74.312 67.150 0,066 81.147 70.169 0,069
Resultado Primário (III) = (1 -11) 1.143 1.080 0,001 1.666 1.506 0,001 1.637 1.416 0,001

âesultado Nominal -1.390 -1.312 -0,001 -1.378 -1.245 -0,001 -1.380 -1.194 -0,001
^Ávida Pública Consolidada 5.942 5.611 0,006 4.612 4.168 0,004 3.283 2.838 0,003
Divida Consolidada Liquida 4.866 4.595 0,005 3.488 3.152 0,003 2.108 1.822 0,002
Receitas Primárias advindas de PPP (IV) 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000
Despesas Primárias geradas por PPP (V) 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000
Impacto do saido das PPP (VI) = (1V-V) 0 0 0.000 0 0 0,000 0 0 0.000
Notas:
1 - O valor do PIB de Pernambuco de 2010 foi R$ 95.187.000.000.00 conforme publicação da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de 
Pernambuco.
2 - Os valores do PIB de Pernambuco 2011 e 2012 decorrem da aplicação dos percentuais 4,50% e 2,30%, calculados pelo CONDEPE-FIDEM, publicado 
no site www.condepetidem.pe.gov.br.
3 - Devido à inexistência de projeções oficiais do Estado de Pernambuco até 30 de junho, os valores projetados do PIB estadual para o exercidos de 2013, 
2014, 2015 e 2016 foram baseados na previsão da taxa de cresdmento do PIB Nadonal, conforme quadro demonstrativo abaixo:

... , ...

2010 2,50% 95.187.000
2011 4,50% 99.470.415
2012 2,30% 101.758.235
2013* 2,34% 104.139.377
2014* 2,80% 107.055.280
2015** 5,00% 112.408.044
2016** 4,50% 117.466.406
Fonte: Agência CONDEPE/FIDEM, BACEN (Relatório Focus) e PJ LDO 2014 da União.

• O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

s
.. W TW fàJJ wsaüi$*."

PIB real (crescimento %  anual) 2,80% 5,00% 4,50%
Inflação Média (%  anual) projetada com base no índice IPCA 5,90% 4,50% 4,50%

5 -  Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:
2014 2015 2016

Valor Corrente / 1,0590 Valor Corrente / 1,1067 Valor Corrente /1,1565

6 - Séries históricas dos Indicadores IPCA, PIB e SELIC

IP CA PIB SELIC

2010201120122013201420152016 

Fonte: Agência CONDEPE/FIDEM, IBGE, BACEN (Relatório Focus) e LDO 2013 da União.

Projeção nadonal estimada com base em estudos do Banco Central do Brasil - Relatório FOCUS, de 05 de julho de 2013. 
* Projeção do PIB de 2015 e 2016 extraída do Anexo de Metas Fiscais do Projeto da LDO 2014 da União.

http://www.condepetidem.pe.gov.br
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ANEXO DE PRIORIDADES 
ANEXO I

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2014

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014

N° da Ação Função: 01 -  Legislativa

01.01 Ampliação e reforma do prédio do poder legislativo municipal.

01.02 Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos para o poder 
legislativo municipal.

01.03 Aquisição de Hardware e software para otimizar a informatização do poder legislativo 
municipal.

01.04 Manter a Câmara Municipal de Vereadores funcionando regularmente, melhorando os 
serviços postos à disposição da comunidade.

01.05
Capacitar e orientar a administração do poder legislativo, modernizando os serviços e 
aperfeiçoando os controles, incluindo a revisão da Lei Orgânica do Município, através de 
contratação de consultorias e assessorias técnicas especializadas.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014

N° da Ação Função: 04 -  Administração

04.01
Aumentar a transparência da administração municipal com a publicação de atos 
administrativos, publicação da legislação municipal, divulgação de obras, serviços, 
programas e campanhas, inclusive produção de material publicitário.

04.02 Capacitar e treinar os servidores municipais visando melhoria na prestação dos serviços 
públicos.

04.03 Aquisição e manutenção da frota municipal de veículos.

04.04 Manter os órgãos e unidades municipais funcionando regularmente, bem como melhorar 
os serviços postos à disposição da comunidade.

04.05 Desapropriação de terrenos, prédios ou outros imóveis de interesse da administração 
pública municipal.

04.06 Estruturar espaço físico para os conselhos, bem como apoiá-los em suas ações de 
cidadania e controle social.

04.07 Equipar as unidades administrativas da prefeitura.

04.08 Instituir, instalar e manter a Guarda municipal.

04.09 Conceder subvenções sociais a entidades educacionais e assistenciais.

04.10 Aquisição e manutenção de hardware e software para os serviços dos setores contábil, 
financeiro e tributário do município, bem como treinamento de recursos humanos.

04.11
Aquisição de veículos, móveis, máquinas, equipamentos e instrumentos diversos para o 
sistema municipal de arrecadação de receitas públicas, bem como qualificação de mão- 
de-obra.

04.12 Promover ações entre os governos municipais.
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ANEXO DE PRIORIDADES 
ANEXO I

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2014

04.13

Contratação de serviços especializados para inserir o Município entre as alternativas de 
investimentos privados no Estado, orientar investidores sobre as oportunidades de 
investimentos no município, e promover, diversificar e dinamizar a exportação de 
produtos locais, além de atrair a implantação de atividades estruturais e novos 
investimentos através da divulgação de suas potencialidades, bem como capacitação de 
recursos humanos para tais ações.

04.14 Manter as atividades administrativas municipais.

04.15 Elaboração e execução de projetos de infra-estrutura e preservação do meio ambiente.

04.16
Contratação de consultorias e assessorias técnicas especializadas para capacitação, 
orientação, modernização e aperfeiçoamento da administração municipal, seus controles, 
e serviços.

04.17 Locação de veículos para atender as necessidades da administração pública na 
execução de suas atividades.

04.18 Firmar convênios com outros entes federados para a realização de ações e serviços nas 
áreas de justiça pública.

04.19
Modernizar os diversos tipos de controle exigidos pela legislação, dentre eles o sistema 
de controle interno, protocolo central e orientar a Administração Municipal para atingir os 
resultados pretendidos na gestão.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014
N° da Ação Função: 06 -  Segurança Pública

06.01 Cooperar técnica e financeiramente com o Estado para melhoria do policiamento.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014
N° da Ação Função: 08 -  Assistência Social

08.01 Construção, reforma e ampliação de centros comunitários e outras instalações 
destinadas a serviços de assistência social.

08.02 Atendimento à criança e ao adolescente em jornada ampliada, bem como implementação 
da reforma educativa.

08.03 Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos, e manutenção dos serviços de 
assistência social ãs pessoas carentes.

08.04 Fornecer serviços sociais básicos, agasalhos, abrigo, alimentação, acesso a informação, 
documentação e apoio à população carente.

08.05 Manter o regular funcionamento do Conselho Tutelar, assim como remunerar os 
conselheiros.

08.06
Aquisição, construção, reforma e/ou adaptação de imóveis para assistência aos idosos; 
aquisição de máquinas e equipamentos; manutenção das atividades dos centros e 
abrigos de idosos; atendimento assistencial a idosos carentes.

Página 2 de 10



• S m f f r  RE f e i t u r a  d a

á r  ÁGUA PRETA
Bérscída RevoluçSoTrílsira

ANEXO DE PRIORIDADES 
ANEXO I

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2014

08.07 Manutenção das ações sócio-educativas no atendimento a crianças carentes.

08.08
Firmar parceria com outros entes federados visando promover atenção integral a mulher 
nas áreas de saúde, educação, cultura e efetivação de direitos, e apoio à mulher vítima 
de violência sexista, tais como: violência doméstica, física, psicológica e sexual.

08.09 Implantação e manutenção do núcleo de apoio às vítimas de violência sexual, bem como 
atendimento domiciliar às famílias.

08.10 Distribuição de cestas básicas; implantação e manutenção do centro de distribuição 
alimentar.

08.11 Implantação e manutenção do centro profissionalizante; oferecer subsídios para ingresso 
no mercado de trabalho.

08.12 Promoção de assistência aos portadores de deficiência, atendimento domiciliar, 
disponibilização de transporte especial e outros meios de inclusão social.

08.13 Capacitação de jovens para o mercado de trabalho.

08.14 Implantação e manutenção de Casas da Famíiia, atendimento psicológico a famílias 
carentes em domicílio.

08.15 Implantação e manutenção de creches, concessão de subvenções a entidades 
filantrópicas.

08.16 Manter programas voltados à ação comunitária e a geração de renda e empregabilidade.

08.17 Reduzir a má distribuição de renda.

08.18

Manutenção da Assistência Social; capacitação de recursos humanos; apoio aos 
conselhos municipais de assistência social; divulgação institucional das ações; aplicação 
de medidas sócio-educativas em meio aberto para adolescentes; implantação e 
manutenção de Centros de Referência de Assistência Social -  CRAS e Centros de 
Referência Especializados de Assistência Social -  CREAS.

08.19 Manter a criança na escola, erradicar o trabalho infantil e oferecer atividades sócio- 
educativas às crianças.

08.20
Implementar e manter o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade 
necessárias à população em situação de insegurança alimentar, como também auxiliar 
na prevenção de doenças relacionadas ao consumo impróprio de alimentos, a exemplo 
da desnutrição, obesidade e a anemia, entre outros.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014
N° da Ação Função: 09 -  Previdência Social

09.01
Construção, reforma e/ou ampliação das instalações físicas do Regime Próprio de 
Previdência Sociai; aquisição de máquinas e equipamentos; modernização da estrutura; 
capacitação de recursos humanos; manutenção dos serviços e da assistência 
previdenciária aos servidores ativos, inativos, pensionistas e dependentes.
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ANEXO DE PRIORIDADES 
ANEXO I

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2014

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014

N° da Ação Função: 10 -  Saúde

10.01
Implantar as ações destinadas à operacionalização do novo modelo estabelecido para o 
SUS, denominado PACTO PELA SAÚDE e GESTÃO DO SUS por meio de blocos 
financeiros.

10.02 Manutenção e ampliação do programa de atenção básica de saúde.

10.03 Ampliação e manutenção das equipes de Estratégia de Saúde da Família.

10.04 Ampliação e manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -  PACS.

10.05 Assistência farmacêutica, por meio de fornecimento de medicamentos básicos.

10.06 Prevenção de riscos à saúde da população mediante a garantia da qualidade dos 
produtos, serviços e dos ambientes sujeitos a vigilância sanitária.

10.07 Prevenção e controle de doenças, surtos e epidemias, calamidades públicas e 
emergências epidemiológicas de maneira oportuna.

10.08 Ampliação e manutenção do programa de saúde bucal.

10.09 Manter o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares do Sistema 
Único de Saúde e ampliar o atendimento.

10.10 Apoio ao paciente em tratamento fora do domicílio.

10.11 Atenção a população com serviços especializados de saúde.

10.12 Promoção da alimentação saudável, prevenindo e controlando os distúrbios nutricionais e 
doenças relacionadas à alimentação e nutrição.

10.13 Imunização da população de diversas doenças tais como: poliomielite, gripe, tétano, 
rubéola, febre amarela, raiva e outras.

10.14 Aperfeiçoamento e modernização do sistema de saúde a fim de proporcionar a 
regulamentação do funcionamento das atividades administrativas do SUS.

10.15
Promover campanhas educativas periódicas e trabalhos para conscientização, prevenção 
e tratamento de doenças diversas junto aos adolescentes, inclusive as sexualmente 
transmissíveis.

10.16 Vigilância, prevenção e atenção em HIV / AIDS e outras doenças sexual mente 
transmissíveis.

10.17 Atenção à população demandatária de serviços médicos e odontológicos através de 
policlí nicas.

10.18 Garantia do atendimento móvel de urgência, diminuindo o risco de morte e seqüelas.

10.19 Atendimento a população com serviços especializados odontológicos.
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10.20
Atenção a saúde da mulher através de acompanhamento ginecológico e prevenção do 
câncer de colo do útero e de mama.

10.21 Implantação e manutenção do NASF -  Núcleo de Apoio â Saúde da Família.

10.22 Atendimento a população que sofre de distúrbios mentais, visando sua reintegração 
social.

10.23 Ampliação e recuperação da rede física de saúde para melhorar o atendimento da 
população, incluindo construção de hospitais.

10.24 Apoio a entidades de saúde sem fins lucrativos do município para eficientizar os serviços 
e melhorar o atendimento a população.

10.25
Implantação e manutenção da saúde do Escolar, visando identificar e corrigir, de forma 
precoce, problemas que possam comprometer o processo de aprendizagem, e 
diminuição dos índices de repetência e evasão escolar.

10.26
Estímulo a participação da sociedade civil organizada na formulação e acompanhamento 
das políticas de saúde, através das instâncias deliberativas do Sistema único de Saúde 
(SUS).

10.27 Melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde.

10.28 Nortear o atendimento de saúde pela humanização e a qualidade da assistência a ser 
prestada a população.

10.29

Reorganização das ações de saúde, através de uma proposta inclusiva, na qual os 
homens considerem os serviços de saúde também como espaços masculinos e, por sua 
vez, os serviços de saúde reconheçam os homens como sujeitos que necessitem de 
cuidados.

10.30
Promoção do envelhecimento saudável e a manutenção da máxima capacidade funcional 
do indivíduo que envelhece, pelo maior tempo possível, valorização da autonomia ou 
autodeterminação e a preservação da independência física e mental do idoso.

10.31 Atenção a saúde da criança através do incentivo ao aleitamento materno, visando 
diminuir a mortalidade infantil em crianças até um ano de idade.

10.32 Garantir atenção integral as gestantes fortalecendo os vínculos afetivos para redução da 
mortalidade infantil e materna.

10.33 Incorporação da temática ambiental nas práticas de saúde pública, visando diminuir da 
afetação da saúde causada por riscos ambientais.

10.34
Implantação de Centro de Referência em Saúde do Trabalho (CEREST), visando a 
melhoria das condições de trabalho e a qualidade de vida dos trabalhadores deste 
município.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014
N° da Ação Função:12 -  Educação

12.01 Promover o combate ao analfabetismo, visando aumentar a disponibilidade de vagas 
para o ensino regular no município.

12.02 Aquisição de material de apoio didático e pedagógico para o ensino fundamental.
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12.03
Remuneração dos professores da educação básica, bem como capacitação do corpo 
docente.

12.04
Desapropriação de terrenos, prédios ou outros imóveis de interesse da educação pública 
municipal; construção, reforma, ampliação, e manutenção das unidades escolares; 
aquisição de veículos, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios e softwares.

12.05
Construção, reforma, ampliação e manutenção de creches e da educação pré-escolar, 
bem como aquisição de equipamentos, móveis e utensílios incluindo capacitação de 
recursos humanos.

12.06 Aquisição de material didático-pedagógico para o corpo discente.

12.07 Manutenção da Educação Especial, incluindo formação continuada de professores e 
aquisição de material didático-pedagógico para Educação Especial.

12.08 Manutenção da educação infantil, aquisição de equipamentos, móveis e utensílios bem 
corno capacitação de recursos humanos.

12.09 Manter o regular funcionamento das escolas do ensino fundamental, aquisição de 
equipamentos, móveis e utensílios bem como capacitação de recursos humanos.

12.10
Manter o ensino de jovens e adultos e ensino supletivo, aquisição de equipamentos, 
móveis, utensílios, material didático-pedagógico e gêneros alimentícios, bem como 
capacitação de recursos humanos.

12.11 Aquisição de veículos e manutenção do serviço de transporte escolar.

12.12 Melhorar a infra-estrutura física e pedagógica das escolas e reforçar a autogestão escolar 
nos planos financeiro, administrativo e didático através do PDDE.

12.13 Aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de merenda escolar aos alunos da 
rede municipal de ensino.

12.14 Manutenção do ensino médio, aquisição de equipamentos, móveis e utensílios bem como 
capacitação de recursos humanos.

12.15 Concessão de bolsas de estudo e transporte a professores do magistério deste município 
para obtenção do 3o grau.

12.16
Manter o ensino básico e profissional, visando a reintegração de Jovens ao sistema de 
ensino, complementado por ações de cidadania, esporte, cultura e lazer em parceria com 
órgãos e instituições de todas as esferas de governo através do Projovem.

12.17 Concessão de bolsas de estudo e transporte aos estudantes de ensino superior deste 
município para as faculdades.

12.18 Contratar consultoria e assessoria técnica especializada para elaborar projeto e orientar a 
execução de programas especiais de modernização do sistema de ensino.

12.19 Manter o regular funcionamento da educação básica, aquisição de equipamentos, móveis 
e utensílios bem como capacitação de recursos humanos.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014
N° da Ação Função: 13 -  Cultura

13.01 Formação continuada de instrutores sobre o Patrimônio do município para difundir a 
informação à população e turistas, bem como restaurar e conservar prédios e ambientes
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de valor histórico, cultural e artístico do município.

13.02
Oferecer melhor sistema bibliotecário para os usuários, com a manutenção da biblioteca 
municipal, aquisição de equipamentos, móveis e utensílios, incluindo aquisição de livros, 
revistas e jornais atualizados para os leitores difundirem informações atualizadas.

13.03 Realização de festas cívicas, artísticas, manifestações culturais e eventos constantes do 
calendário turístico e cultural do município.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014

N° da Ação Função: 15 -  Urbanismo

15.01 Construção de moradias destinadas à população de baixa renda, residentes em áreas de 
risco, próximas a região ribeirinha e barreiras em risco de deslizamento.

15.02 Construção, reforma e ampliação de necrópoles.

15.03 Pavimentação e manutenção de vias locais.

15.04 Ampliação e melhoria da rede de iluminação pública.

15.05 Construção, reforma e ampliação de praças, parques, quadras poliesportivas, jardins e 
áreas públicas de lazer.

15.06
Aquisição e conservação de máquinas, motores, equipamentos e treinamento de pessoal 
para modernização dos serviços públicos, manutenção das atividades de coleta de lixo, 
limpeza urbana e outros serviços postos à disposição da população.

15.07 Abastecimento de água emergencial.

15.08 Construção, reforma e manutenção de banheiros públicos.

15.09 Construção, reforma, ampliação e manutenção da garagem da prefeitura.

15.10 Construção, reforma e ampliação de aterros sanitários.

15.11 Implantação de usina de compostagem e tratamento de lixo urbano e resíduos sólidos.

15.12 Construção, reforma e ampliação do pátio da feira-livre.

15.13
Construção e recuperação de pontes, pontilhões, passagens molhadas, poços 
artesianos, muro de arrimo, acostamento, acesso à cidade e obras de infra-estrutura 
urbana e rural.
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AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014

N° da Ação Função: 16 -  Habitação

16.01 Distribuição de kit's de material de construção.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014

N° da Ação Função: 17 -  Saneamento

17.01 Construção, ampliação e reforma de sistemas de saneamento; consertos, reparos, 
drenagem e desvio de águas pluviais e desobstrução do sistema de saneamento básico.

17.02 Construção, ampliação e reforma de esgotos, galerias e sistemas de tratamento.

17.03 Execução de obras destinadas à ampliação da oferta e a expansão dos serviços de 
abastecimento de água e de esgotos sanitários.

17.04 Manter os serviços administrativos à ampliação da oferta e a expansão dos serviços de 
abastecimento de água e de esgotos sanitários.

17.05 Construção de cisternas nas comunidades da periferia e zona rural.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014
N° da Ação Função: 18 -  Gestão Ambiental

18.01 Fiscalizar e controlar as principais fontes potuidoras do município, visando a melhoria do 
nível de vida ambiental; promover o adequado aproveitamento de recursos naturais.

18.02
Realizar campanhas educativas voltadas para o meio ambiente, bem como contratar 
especialistas para elaborar estudos técnicos e projetos de preservação ambiental e 
recuperação de áreas degradadas.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014
N° da Ação Função: 19 -  Ciência e Tecnologia

19.01
Implantação, manutenção e divulgação de espaços comunitários de Inclusão digital e 
Centros de Inclusão Digital em Escolas e Bibliotecas Públicas, incluindo realização de 
fóruns e debates.

19.02 Implantação e manutenção do Centro de Inovação Tecnológico.
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AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014

N° da Ação Função: 20 -  Agricultura

20.01 Execução de projetos e atividades do PRONAF no Município, em convênio com a União, 
incluindo aquisição de equipamentos.

20.02 Aquisição e implantação de sistemas e equipamentos de irrigação para melhoria da 
produtividade rural.

20.03 Auxiliar o produtor rural no preparo do solo, distribuição de sementes e realização de 
cursos de capacitação para o produtor rural.

20.04 Coordenar e avaliar as ações do setor agropecuário, desenvolvidas pelo Estado, bem 
como, elaborar e consolidar os instrumentos constitucionais inerentes ao planejamento.

20.05 Eletrificação dos sítios na zona rural.

20.06 Construção, ampliação e reforma de açougues, mercados, centrais de abastecimento e 
matadouro, incluindo reequipamento e sua regular manutenção.

20.07 Capacitar agricultores para maximização dos serviços na área agropecuária.

20.08 Aquisição e distribuição de sêmem, com vistas a promover o desenvolvimento dos 
rebanhos de Bovinos, Caprinos e Ovinos do Município.

20.09
Implantação e parceria técnico-financeira com o Estado e União para desenvolvimento de 
ações do programa Mais Alimentos, incluindo aquisição de equipamentos, distribuição de 
sementes e capacitação de pequenos produtores.

20.10
Implantação e manutenção das atividades vinculadas ao PROMATA, incluindo ações 
educacionais, de saúde, sócio-econômicas, de preservação ambiental e de capacitação 
de pessoas.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014

N° da Ação Função: 22 -  Indústria

22.01 Implementação de atividades industriais e cursos profissionalizantes.

22.02 Implantação e organização de espaço destinado para parque industrial no município.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014
N° da Ação Função: 23 -  Comércio e Serviços

23.01

Promover a capacitação e desenvolvimento de recursos humanos para o setor turístico, 
ampliar as possibilidades de lazer e diversão â população do município e visitantes; 
realizar pesquisas para o sistema de informação turística; cadastrar, controlar e fiscalizar 
os empreendimentos turísticos para manter o padrão de qualidade dos serviços e 
instalações.
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AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014

N° da Ação Função: 25 -  Energia

25.01 Execução de projetos de eletrificação rural.

25.02 Aquisição de postes, fios, transformadores e outros materiais e utensílios, contratar 
serviços para execução de instalações elétricas, urbanas e rurais.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014

N° da Ação Função: 26 -  Transportes

26.01
Construção, ampliação e manutenção de estradas, pontes, passagens molhadas, 
aquisição e contratação de máquinas, veículos e equipamentos diversos para obras e 
serviços públicos essenciais e outros.

AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA 2014
N° da Ação Função: 27 -  Desporto e Lazer

27.01 Aquisição de material esportivo para os alunos do município.

27.02
Construção, reforma, ampliação e manutenção de espaços para promover a prática de 
atividades físicas, desportivas e de lazer no município; apoiar e incentivar eventos, 
torneios esportivos e as equipes esportivas do município.

EDUARDO PASSOS COUTINHO CORRÊA DE OLIVEIRA 
Prefeito
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MUNICÍPIO DE ÁGUA PRETA - PE
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ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2013

ARF (LRF, Art 4“ § 3o) R$ milhares
1- „ \  '  PASSIVQSCONTINGENTES. :;í |,\  ^  ;  p r o v id ê n c ia s  ; / IAM
b 5"- s i - ; *  ,, ’ ‘ J^ V W ò / ' r " % „^'DÈ*CÍ1íãÔ:#t;‘, *JT. "* ^ VSIor \  j
Demandas Judidais
Dividas em Processo de Reconhedmento

Avais e Garantias Concedidas

Assunção de Passivos 
Assistêndas Diversas 
Outros Passivos Contingentes

CONTINGÊNCIA PASSIVA SEM ESTIMATIVA DE VALOR

SUBTOTAL *=£-■ SUBTOTAb - r  á r L ” Llf. * £ ...  ' ': ^  » v* 1

- r  I:=sf a8 f * ;pRowo|NGtAS":’;* i i f  jf* , %m
Valor $ J$k vrt?* .X ^sD tésW gto íf1',. # 1 U  -£.* , ^

Frustração de Arrecadação

Restituição de Tributos a Maior

Discrepância de Projeções 
Outros Risoos Fiscais

CONTINGÊNCIA PASSIVA SEM ESTIMATIVA DE VALOR

iSlfflT5tÁU” _ ^  - f f s i u  * SUBTOTAL

5 f ' -i:
*• *- S*«*$ í

Ver art. 3* inciso IX desta LDO/2014. ContlngSndi Passiva 4 uma possível obftgaçâo de eventos futuros que nâo esíâo sob controle da entidade. O valor nào poda ser esOmado com segurança.

Eduardo Passos Coutlnho C. de Oliveira
Prefeito


