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PROGRAMA:

PROGRAMA:

PROGRAMA:

PROGRAMA:

0000

7799

8002

8003

- 

- 

- 

- 

Encargos Especiais

Reserva RPPS

Vida Saudável

Convivência Cidadã

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Garantir recursos necessários ao cumprimento das obrigações municipais.

Garantir recurso necessário ao atendimento de situações emergenciais do RPPS.

Elevar a qualidade de vida da população através da integralidade das ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde,
incorporando práticas saudáveis de esporte, lazer, cultura e alimentação, bem como garantir o acesso da população aos serviços de saúde de forma
contínua e hierarquizada, buscando a melhoria no atendimento, a humanização e a equidade de tratamento.

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES
Ìndice de área esportiva por habitante

Taxa de participação de desportistas nos eventos

Redução da Taxa de internação hospitalar de pessoa idosa por fratura do fêmur

Razão de exames citopatológicos cervico-vaginais na faixa etária de 25 a 59 anos em relação

Cobertura de mamografia conforme protocolo.

Redução da mortalidade infantil e materna - entre 28 e 364 dias de idade

Redução da mortalidade infantil e materna - menores de 28 dias de idade

Aumento da proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal

Aumento do percentual de crianças de 0 a 6 meses em aleitamento materno exclusivo

Redução da infestação predial por Aedes Aegypti

Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados oportunamente apó

Ampliar o percentual de unidades de saúde que desenvolvem ações no campo da atividade físic

Cobertura de primeira consulta odontológica programática

Taxa de Internação por doenças sensíveis à atenção básica.

Número de internações psiquiátricas

Redução do Índice CPO-D

em apuração

em apuração

24,17

0,43

79

2

4

94

47,71

0,01

50

33

50

15,53/1000

23

1,11

25

0,30

95

1

2

93,5

47,80

1

70

50

65

15,00/1000

18

1

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE FINAL PPA

ÍNDICE FINAL PPA

ÍNDICE FINAL PPA

Horizonte Temporal:

Horizonte Temporal:

Horizonte Temporal:

Contínuo

Temporário

Contínuo

Finalistico:

Finalistico:

Finalistico:

Sim

Sim

Sim

Início:

Início:

Início:

01/2006

01/2006

01/2010

Fim:

Fim:

Fim:

12/2009

12/2009

12/2013
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PROGRAMA:

PROGRAMA:

PROGRAMA:

PROGRAMA:

8005

8006

8007

8010

- 

- 

- 

- 

Cidade Segura

Previdência do Servidor Estatutário

Valorizando a Cultura

Piraí Digital

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Contribuir para a extinção da violação ao direito de igualdade, e para a isonomia de tratamento aos idosos e portadores de necessidades especiais e
à população de baixa renda, dando-lhes condições para exercerem plenamente a cidadania.

Desenvolver ações de modo articulado e integrado, de forma a universalizar os direitos sociais básicos,atendendo às demandas dos grupos da
população socialmente mais vulneráveis e ações objetivas
para prevenção e redução das diversas formas de violência.

Assegurar a remuneração dos inativos e pensionistas

Formular uma política cultural, integrada ao processo de desenvolvimento econômico, social e político do município, que preserve as  tradições e
incentive as inovações culturais do município; que valorize e estimule a produção artístico-cultural local; que enfatize a leitura e a pesquisa
como importantes fontes de conhecimento e de desenvolvimento de capacidades, disponibilizando meios que garantam a democratização do acesso aos
bens e às manifestações culturais

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

Índice de atendimento ao idoso

Indice de atendimento ao portador de necessidades especiais

Índice de atendimento a jovens e adolescentes carentes.

Índice de atendimento à população de baixa renda.

Taxa de domicílios em situação precária

Taxa de atendimento às famílias carentes pelo NAF

Índice de fatalidades no trânsito.

Indíce de pessoas acidentadas no Trânsito

Coeficiente de espaços culturais/ 1.000 habitantes.

Número de títulos catalogados nas bibliotecas

Número de consultas e pesquisas registradas nas bibliotecas por ano

Em apuração

Em apuração

Em apuração

Em apuração

Em apuração

Em apuração

Em apuração

Em apuração

5%

18.000

30.000

30%

20.000

50.000

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE FINAL PPA

ÍNDICE FINAL PPA

ÍNDICE FINAL PPA

ÍNDICE FINAL PPA

Horizonte Temporal:

Horizonte Temporal:

Horizonte Temporal:

Horizonte Temporal:

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Finalistico:

Finalistico:

Finalistico:

Finalistico:

Sim

Sim

Sim

Sim

Início:

Início:

Início:

Início:

01/2006

01/2006

01/2006

01/2006

Fim:

Fim:

Fim:

Fim:

/

/

/

/
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PROGRAMA:

PROGRAMA:

PROGRAMA:

PROGRAMA:

8015

8018

8019

8021

- 

- 

- 

- 

Gestão Democrática da Municipalidade

Gestão da Administração Tributária

Desenvolvimento da Gestão Legislativa

Inova Educação

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Promover a inclusão digital da população implementando conteúdos digitais educacionais e expandindo a rede de tecnologia da informação e
comunicação, bem como contribuir para a modernização e transparência da administração Pública Municipal.

Ampliar práticas de gestão democrática na administração do Município de Piraí, que viabilizem a participação popular na tomada de decisões
governamentais, sua execução e avaliação, através da constituição de canais de controle social na administração pública.

Incrementar a arrecadação municipal, visando atingir  as políticas governamentais e o equilíbrio das contas do município, garantindo uma cobrança
justa dos tributos municipais.

Dotar o Poder Legislativo Municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades legislativas

Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental, mediante a ampliação da capacidade de atendimento, atentando para a qualificação e
relevância do ensino e sua integração com os demais níveis da educação.

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

Taxa de usuários do sitema

Número de eventos com participação popular.

Taxa de incremento da arrecadação do ISSQN.

Taxa de incremento da arrecadação do IPTU.

Taxa de incremento da receita tributária.

Taxa de incremento da Dívida Ativa.

Taxa de incremento da receita total

Taxa de alunos concluintes no Ensino Fundamental

Taxa de repetência no Ensino Fundamental

Em apuração

Em apuração

249,09%

114,855%

155,03%

356,843%

8,664%

70%

70%

30%

70%

15%

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE FINAL PPA

ÍNDICE FINAL PPA

ÍNDICE FINAL PPA

ÍNDICE FINAL PPA

ÍNDICE FINAL PPA

Horizonte Temporal:

Horizonte Temporal:

Horizonte Temporal:

Horizonte Temporal:

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Finalistico:

Finalistico:

Finalistico:

Finalistico:

Sim

Sim

Não

Não

Início:

Início:

Início:

Início:

01/2006

01/2006

01/2006

01/2006

Fim:

Fim:

Fim:

Fim:

/

/

/

/
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PROGRAMA:

PROGRAMA:

PROGRAMA:

PROGRAMA:

PROGRAMA:

8022

8023

8024

8025

8026

- 

- 

- 

- 

- 

Crescendo com Qualidade de Vida

Desenvolvendo o Turismo

O Ambiente com o Homem do Campo

Munícipio Empreendedor

Aprimoramento das Ações Governamentais

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Promover ações de forma integrada pelos órgãos do Poder Público Municipal e a sociedade civil,que busquem garantir ao jovem a proteção social, a
escola de qualidade e alternativas de esporte, lazer e cultura.

Consolidar e ampliar atividade turística no município como fator de desenvolvimento econômico gerador de emprego e renda e de preservação da
qualidade ambiental e do patrimônio histórico cultural.

Contribuir para a fixação do homem no campo, através da melhoria da renda familiar, incorporação de novas tecnologias e definição da vocação
produtiva do município.

Desenvolver ações, em articulação com os diversos setores produtivos da sociedade, que culminem com a geração de emprego e renda, fomentando o
associativismo e o cooperativismo e atentando para uma relação de trabalho democrática, isenta de todas as formas de discriminação, contribuindo de
forma decisiva no combate à violência e à pobreza.

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

Taxa de atendimento à criança.

Taxa de atendimento ao Adolescente

Taxa do fluxo turístico no município.

Taxa de ocupação da rede hoteleira.

Taxa de produtos com sêlo de qualidade municipal

Taxa de produtores rurais fixados no campo.

Índice de desemprego.

Taxa de inserção no mercado de trabalho.

Taxa de desemprego por faixa etária.

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE FINAL PPA

ÍNDICE FINAL PPA

ÍNDICE FINAL PPA

ÍNDICE FINAL PPA

Horizonte Temporal:

Horizonte Temporal:

Horizonte Temporal:

Horizonte Temporal:

Horizonte Temporal:

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Finalistico:

Finalistico:

Finalistico:

Finalistico:

Finalistico:

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Início:

Início:

Início:

Início:

Início:

01/

01/

01/

01/

01/

Fim:

Fim:

Fim:

Fim:

Fim:

/

/

/

/

/
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PROGRAMA:

PROGRAMA:

8027

9999

- 

- 

Gestão Urbanística

Reserva de Contingência

Objetivo

Objetivo

- Adequar a estrutura orgânica e funcional da Prefeitura Municipal, elevando a racionalidade no uso dos recursos humanos, econômicos e financeiros,
obedecendo aos princípios da intersetorialidade e interdisciplinaridade e prover a Administração Municipal de servidores para o quadro permanente,
atendendo a demanda existente em função das ações governamentais  elevando o nível de qualificação dos servidores municipais, através da
capacitação profissional  assegurando a melhoria da qualidade do serviço público.
- Ampliar práticas de gestão democrática na Administração do Município de Piraí que viabilizem a participação popular na tomada de decisões
governamentais, sua execução e avaliação, através da constituição de controle social na administração pública.

Dotar o município com uma organização urbana e um instrumental regulador capaz de garantir a mobilidade e a acessibilidade necessárias para que a
população tenha um fluxo adequado ao trabalho, aos
serviços essenciais e ao lazer.

Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à regulação urbanística e à regularização fundiária, como forma de garantir um adequado uso e
ocupação do solo urbano, preservando o patrimônio
ambiental e paisagístico do município.

Garantir recurso necessário ao atendimento de situações emergenciais.

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

Taxa de servidores efetivos

Horas de treinamento por servidor/ano

Coeficiente da receita realizada sobre a despesa executada

Investimentos per capta sobre a população total do Município

Taxa de ocupação em área de intervenção.

Índice de regularização fundiária.

Taxa de regularização das construções

Taxa de recuperação de espaços públicos urbanos

Índice de pessoas acidentadas no trânsito.

Índice de fatalidades no trânsito.

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE MAIS RECENTE

ÍNDICE FINAL PPA

ÍNDICE FINAL PPA

ÍNDICE FINAL PPA

Horizonte Temporal:

Horizonte Temporal:

Horizonte Temporal:

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Finalistico:

Finalistico:

Finalistico:

Sim

Sim

Não

Início:

Início:

Início:

01/

01/

01/2006

Fim:

Fim:

Fim:

/

/

/


