








Prefeitura Municipal de Cariacica
PPA 2022-2025

Anexo - Programas e Ações

0001 - Nova Cariacica

Orgão: SEMOB - Secretaria Municipal de Obras Natureza: Finalístico

Objetivo:
Implantar um novo modelo de gestão na administração municipal, no qual os cidadãos e o setor produtivo darão diretrizes para construção de uma cidade melhor. Neste programa, iremos executar projetos de infraestrutura para melhorar a vida daqueles
que aqui desejam viver e investir.

Público Alvo: Não Informado

Ações

1029 - Ações de Prevenções da Defesa Civil
Objetivo
Finalidade principal captar, controlar e aplicar recursos financeiros, de modo a garantir a execução de ações de prevenção e preparação em áreas de risco de desastres, de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Porcentagem) Total: 100,0

1047 - Construção, Reforma e Adequação de Ciclovias e Outros Modais
Objetivo
Construção, reforma e adequação de ciclovias melhorando a mobilidade sustentável urbana, incentivando a utilização de transportes alternativos, visando a reorganização dos espaços urbanos reduzindo a necessidade de deslocamento mobilizado.

Previsão Física

Produto: Área Construída (km) (Km) Total: 6,0

1048 - Construção, Reforma e Adequação de Equipamentos e Prédios Públicos
Objetivo
Construir, reformar e adequar equipamentos e prédios públicos como praças, parques, quadras, campos e centros esportivos, proporcionando melhores condições para pratica de esportes e lazer, melhorando assim as condições de convívio social das comunidades.

Previsão Física

Produto: Obras Executadas (Unidade) Total: 35,0

1049 - Construção, Reforma e Adequação de Passarelas e Escadarias Públicas
Objetivo
Construir, reformar e adequar de passarelas e escadarias públicas garantindo maior mobilidade urbana, proporcionando mais segurança, conforto e qualidade de vida aos munícipes.

Previsão Física

Produto: Obras Executadas (Unidade) Total: 40,0

1050 - Construção, Reforma e Adequação de Pontes
Objetivo
Construir, reformar e adequar as pontes, proporcionando mais segurança e qualidade de vida para os munícipes.

Previsão Física

Produto: Obras Executadas (Unidade) Total: 12,0

Emitido em: 22/10/2021
PlanejamentoWeb

Usu: 336
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1052 - Contenção e Proteção de Encostas
Objetivo
Construção de contenção de encostas e muros, proporcionando a estabilidade, correção e prevenção de futuros deslizamentos.

Previsão Física

Produto: Obras Executadas (Unidade) Total: 12,0

1061 - Desapropriação e Legalização de Imóveis
Objetivo
Desapropriar e legalizar imóveis, transferindo os bens particulares para o domínio do poder público visando melhorias para o município.

Previsão Física

Produto: Desapropiação, Indenizações e Legalizações Realizadas (Unidade) Total: 2,0

1067 - Drenagem, Pavimentação, Reabilitação e Recapeamento de Vias Públicas
Objetivo
Construir, reabilitar e ampliar a infraestrutura de drenagem, pavimentação e recapeamento de vias públicas do município.

Previsão Física

Produto: Drenagem,pavimentação e Recapeamento de Vias Realizadas (Km) Total: 90,0

1073 - Elaboração do Programa de Organização Territorial Rural - POT RURAL
Objetivo
Revisar nomenclatura, delimitação, traçado ou perímetro das macrorregiões, das regiões, dos bairros ou dos logradouros do Município de Cariacica.

Previsão Física

Produto: Projetos Elaborados (Unidade) Total: 0,0

1076 - Elaboração e Gerenciamento de Projetos
Objetivo
Elaboração de projetos de infraestrutura e gerenciamento para desenvolvimento e apoio, visando a realização de obras com qualidade e subsidiar futuras captações de recursos.

Previsão Física

Produto: Obra Realizada (M²) Total: 120.000,0

1146 - Macrodrenagem e Canalização
Objetivo
Construir macro drenagens e canalização para prevenção de inundações decorrentes das fortes chuvas.

Previsão Física

Produto: Obras Macrodrenagem Realizados (Km) Total: 1,2

1173 - Manutenção e Gestão dos Parques Urbanos Municipais
Objetivo
Proporcionar através de projetos e de sua equipe técnica a recuperação de fragmentos ambientais degradados e transformação em parques urbanos e áreas de lazer.

Previsão Física

Sem Previsão Física cadastrada Total: 0.00
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1183 - Obras de Infraestrutura, Equipamentos Comunitários e Produção de Unidades Habitacionais
Objetivo
Execução das ações governamentais visando urbanização dos bairros do município, através de convênios e repasses.

Previsão Física

Produto: Obras Executadas (Unidade) Total: 2,0

1186 - Orla de Cariacica
Objetivo
Melhorar a infraestrutura urbana, transformação do local em uma grande área de lazer, melhorando a qualidade de vida da população, convívio social, alavancando grandes empreendimentos, valorizando e incentivando a vinda de novos negócios que se instalarão no entorno das obras
proporcionando o aumento da economia local e regional, bem como uma maior acessibilidade e mobilidade urbana.

Previsão Física

Produto: Área Construída (km) (Km) Total: 1,0

1225 - Requalificação da BR 262
Objetivo
Considerando que BR 262 é um dos principais corredores de transporte do estado, e possui grande deficiência na infraestrutura. Após a municipalização, será necessário grandes interdições para proporcionar melhorias no trafego de veículos, nos modais alternativos e passagem de pedestres, além
disso, implantar novo paisagismo, sistema de iluminação e sinalização semafórica tecnológica.

Previsão Física

Produto: Área Construída (km) (Km) Total: 11,0

1232 - Revisão do Plano Diretor Municipal
Objetivo
Revisar e implantar o plano Diretor Municipal(PDM),que é o documento que reúne princípios, objetivos e diretrizes gerais da política urbana, além de organizar políticas de ordenação do território, controle do uso do solo, transporte, mobilidade, participação comunitária, contribuição social e
regularização fundiária, possibilitando a implantação de políticas fiscais, econômicas e administrativas voltadas para o desenvolvimento urbano. A revisão do PDM é uma recomendação do Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de julho de 2001) e atende a uma determinação da Constituição Federal de 1988,
que julga necessário a realização de uma revisão do plano, no máximo, a cada 10 anos. No ano de 2018 foi realizada uma revisão, no entanto, não foi instituída e considerando que a última versão do Plano Diretor Municipal de Cariacica foi instituída em 2007, faz-se necessário sua revisão.

Previsão Física

Produto: Plano Diretor Municipal Revisado (Unidade) Total: 0,0

1233 - Revisão do Plano de Ordenamento Territorial - POT
Objetivo
Revisar nomenclatura, delimitação, traçado ou perímetro das macrorregiões, das regiões, dos bairros ou dos logradouros do Município de Cariacica.

Previsão Física

Produto: Plano Elaborado (Unidade) Total: 0,0

2075 - Elaboração e Execução do Plano de Identificação de Logradouros
Objetivo
Consiste em executar o Plano de Identificação de Logradouros através da comunicação visual com intuito de identificar os seus respectivos logradouros e bairros, conforme Lei Complementar nº 51/2014 e Lei nº 5301/2014.

Previsão Física

Produto: Ordenamento Territorial Desenvolvido (Unidade) Total: 800,0

2102 - Fortalecimento da Defesa Civil
Objetivo
Monitorar as áreas de risco existentes através da realização de visitas e vistorias da equipe técnica da Defesa Civil, prestando auxílio em situações de emergência.

Previsão Física

Produto: Defesa Civil Fortalecida (Unidade) Total: 7.957.272,0
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2107 - Fortalecimento dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil
Objetivo
Reestruturar e planejar as ações dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil, promovendo a participação da população e estimulando uma nova cultura voltada à prevenção de riscos, visando a interação entre a Defesa Civil e a comunidade, por meio da capacitação de voluntários.

Previsão Física

Produto: Defesa Civil Fortalecida (Unidade) Total: 2.125.509,0

2129 - Implantação do Plano de Mobilidade e Acessibilidade
Objetivo
A implantação do Plano de Mobilidade e Acessibilidade Municipal objetiva a realização de um conjunto de referências (ações) que permitam ao município tratar a mobilidade urbana de modo integrado aos instrumentos de planejamento existentes, bem como articular as ações propostas com a Política
Nacional de Mobilidade Urbana.

Previsão Física

Produto: Plano Municipal Sancionado (Produto) Total: 0,0

2170 - Manutenção e Gerenciamento do Fundo de Desenvolvimento Territorial
Objetivo
Instituído pela Lei 018/2007 e regulamentado pela Lei 5731/2017, possui o objetivo de: I - instituir mecanismos para possibilitar a sistematização e difusão de informações sobre o Município, visando à implantação, o monitoramento, a avaliação e a tomada de decisões relacionadas às políticas públicas.
II - promover o aperfeiçoamento institucional para garantir processos contínuos e sistemáticos de acompanhamento e atualização do Plano Diretor Municipal.

Previsão Física

Produto: Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial Manutenido (Unidade) Total: 1.300.000,0

3201 - Programa de Parcerias Público-Privadas - PPP Cariacica
Objetivo
Estruturação e modelagem de projetos na modalidade Parceria Público-Privada (PPP) e concessões, com objetivo de entregar projetos de infraestrutura social e econômica nas modalidades de PPP e concessões, buscando a desoneração do tesouro municipal e a alavancagem da qualidade dos serviços
ao cidadão.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Porcentagem) Total: 100,0
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0002 - Programa Educa-Ação

Orgão: SEME - Secretaria Municipal de Educação Natureza: Finalístico

Objetivo:

Assegurar, conforme prescrição legal, o acesso, a permanência e a qualidade da educação ofertada nos Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais de Ensino Fundamental e nas modalidades de educação especial e educação de jovens e
adultos, observando a ampliação da educação integral conforme meta do Plano Municipal de Educação, bem como viabilizar meios para o efetivo planejamento, acompanhamento, pesquisa, avaliação e gestão das políticas educacionais destinadas ao Rede
Municipal de Educação de Cariacica. Assim como iniciar Educação Integral em Cariacica visando uma nova pratica por meio da reorganização dos tempos e espaços escolares, do fortalecimento da dimensão curricular e da inovação metodológica da prática
pedagógica possibilitando aos estudantes conhecimentos e vivências contextualizadas que ampliem suas experiências de aprendizagem, alem aprimorar ações ações de inovações educacionais, de ordem pedagógica, de gestão e de tecnologias, de forma a
potencializar a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem e na execução do Projeto Político Pedagógico das unidades de ensino, do planejamento da Secretaria de Educação e da política educacional.

Público Alvo: Comunidade Escolar

Indicadores

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Anos Iniciais

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Anos Finais

Ações

1054 - Criação das Escolas Cívico-Militar
Objetivo
Implantar Escolas Cívico-Militar.

Previsão Física

Produto: Escola Cívico Militar (Unidade) Total: 4,0

1055 - Criação das Escolas de Tempo Integral - Educação Infantil
Objetivo
Oferecer Educação em Tempo Integral na Educação Infantil.

Previsão Física

Produto: Escola de Tempo Integral - EI - Creche (Unidade) Total: 2,0

1056 - Criação das Escolas de Tempo Integral - Ensino Fundamental
Objetivo
Oferecer Educação em Tempo Integral no Ensino Fundamental.

Previsão Física

Produto: Escola de Tempo Integral - Ensino Fundamental (Unidade) Total: 4,0

1079 - Escola Mais Cariacica
Objetivo
Tem como objetivo a melhoria de resultados de proficiência, focado no aumento de desempenho educacional desenvolvendo as competências e habilidades dos educandos perpassando por todas as áreas de conhecimentos.

Previsão Física

Produto: ALUNO ATENDIDOS (Aluno) Total: 92.774,0
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2062 - Desenvolver Projetos de Interação Escola Comunidade
Objetivo
Tem como objetivo desenvolver o Programa SEMEARTE, Desporto, Vem Cantando, Educação Ambiental, Saúde na Escola e demais projetos.

Previsão Física

Produto: CRIANÇAS ATENDIDAS (Aluno) Total: 22.476,3

2063 - Desenvolver as Atividades Curriculares da Educação
Objetivo
PROPICIAR VIVÊNCIA PEDAGÓGICAS AS CRIANÇAS, VISANDO O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FÍSICO E INTELECTUAL COM A FINALIDADE DO ÊXITO ESCOLAR.

Previsão Física

Produto: ALUNOS MATRICULADOS (Porcentagem) Total: 100,0

3204 - Criação das Escolas de Tempo Integral - CRECHE
Objetivo
Oferecer Educação em Tempo Integral no Ensino Fundamental.

Previsão Física

Produto: Escola de Tempo Integral - EI - Creche (Unidade) Total: 1,0

3209 - Desenvolver as Atividades Curriculares da Educação-CRECHE
Objetivo
PROPICIAR VIVÊNCIA PEDAGÓGICAS AS CRIANÇAS, VISANDO O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FÍSICO E INTELECTUAL COM A FINALIDADE DO ÊXITO ESCOLAR.

Previsão Física

Produto: ALUNOS MATRICULADOS (Porcentagem) Total: 100,0
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0003 - Cariacica + Saúde

Orgão: FMS - Fundo Municipal de Saúde. Natureza: Finalístico

Objetivo:
Assegurar à população de Cariacica Políticas Públicas de Saúde com ações e serviços de forma integral, contemplando os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da gestão participativa, controle social e eficiência da utilização dos recursos,
visando o compromisso com a defesa da vida.

Público Alvo: Munícipes e Servidores da Saúde.

Ações

2051 - Construção, Reforma, Ampliação e /ou Adequação dos Estabelecimentos de Saúde
Objetivo
Promover o acesso da população a serviço de qualidade através de investimentos na estrutura física das Unidades de Saúde.

Previsão Física

Produto: Unidade Construída, Reformada, Ampliada ou Adequada (Porcentagem) Total: 340,0

2074 - Elaboração e Execução de Ações e Educação Permanente
Objetivo
Identificar as necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde e construir estratégias e processos que qualifiquem a Gestão, Atenção e a Vigilância em Saúde.

Previsão Física

Produto: Ações Realizadas (Unidade) Total: 48,0

2078 - Enfrentamento da Emergência da COVID-19
Objetivo
Realização da Ação Coordenada de Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19 no âmbito do município.

Previsão Física

Produto: AÇÃO REALIZADA (Porcentagem) Total: 400,0

2106 - Fortalecimento do Controle Social - SUS
Objetivo
Formular Estratégias visando subsidiar a Fiscalização, Controle e Avaliação da Execução das Políticas de Saúde no âmbito municipal, por meio da manutenção do conselho municpal de saúde e qualificação dos conselheiros. Implantação e implementação dos conselhos regionais e locais de saúde.

Previsão Física

Produto: Conselho Criado e em Atividade (Unidade) Total: 400,0

2109 - Fortalecimento, Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Assistência Farmacêutica
Objetivo
Desenvolver atividades para assegurar o uso racional dos medicamentos e ações que otimizem e tornem eficaz o sistema de distribuição de medicamentos, garantindo a qualificação dos trabalhadores da Rede de Atenção e Vigilância em Saúde de Cariacica, e ampliando o quadro de profissionais
farmacêuticos na Rede.

Previsão Física

Produto: Serviço da Assitência Famacêutica Organizado (Unidade) Total: 400,0
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2162 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações Especializadas em Saúde
Objetivo
Garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado, ao atendimento de necessidade de saúde, mediante aprimoramento da atenção especializada.

Previsão Física

Produto: Unidade Mantida (%) (Porcentagem) Total: 400,0

2163 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações da Atenção Primária em Saúde
Objetivo
Fortalecer as Políticas e Programas estratégicos do SUS, garantindo acesso da população a serviços de qualidade, com ampliação do acesso equitativo aos serviços de saúde, mediante aprimoramento da atenção primária, definindo-a como eixo estruturante e reordenadora da rede de atenção e
vigilância em saúde do município.

Previsão Física

Produto: Unidade Mantida (%) (Porcentagem) Total: 400,0

2164 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Vigilância Ambiental
Objetivo
Realizar as ações e desenvolver estratégias relativas às atividades de promoção da Saúde, de Prevenção e controle de doenças relacionadas ao Meio Ambiente por meio do Centro de Controle de Zoonoses, do combate aos mosquitos e pragas urbanas, realizando atividades que permitam o alcance das
metas estabelecidas pelo Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social- PESMS.

Previsão Física

Produto: Imoveis Visitados (Porcentagem) Total: 400,0

2165 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica
Objetivo
Realizar as ações que proporcionam o conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, por meio do acompanhamento das doenças endêmicas e epidêmicas; desenvolver estratégias que permitam o alcance das
metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

Previsão Física

Produto: Casos Notificados, Investigados e Concluidos (Porcentagem) Total: 400,0

2166 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária
Objetivo
Desenvolver ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes da produção e circulação de bens e da prestação de serviços sujeitos ao regime de vigilância sanitária; priorizando as ações voltadas à inspeção e licenciamento das atividades
econômicas classificadas como alto risco (Risco III).

Previsão Física

Produto: Vistorias Realizadas (Porcentagem) Total: 400,0

2167 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador
Objetivo
Realizar ações e desenvolver estratégias que proporcionem o conhecimento , a detecção, a prevenção e o monitoramento de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais na classe trabalhadora.

Previsão Física

Produto: Notificação Qualificada (Porcentagem) Total: 400,0

2168 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações em Saúde Bucal
Objetivo
Garantir acesso à população aos serviços de saúde bucal por meio de ações de promoção da saúde, prevenção e controle de doenças bucais, ampliando a cobertura de Equipes de Saúde Bucal e fortalecendo o Programa Cariacica Sorrindo Mais.

Previsão Física

Produto: Unidade Mantida (%) (Porcentagem) Total: 400,0
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0004 - Cariacica + Segura

Orgão: SEMDEFES - Secretaria Municipal de Defesa Social Natureza: Finalístico

Objetivo: Melhorar a segurança pública do município, investindo em monitoramento e aperfeiçoamento e aumento de efetivo.

Público Alvo: Não Informado

Ações

1009 - Ampliação do Sistema de Videomonitoramento
Objetivo
Reestruturar e ampliar o sistema de videomonitoramento, em pontos estratégicos da cidade e integrar às demais câmeras geridas por demais entes públicos municipais,estaduais e federal.

Previsão Física

Produto: Sistema de Videomonitoramento Mantido (Unidade) Total: 2.860.725,0

1130 - Implantação do Sistema de Videomonitoramento - SEME
Objetivo
Promover maior segurança.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Porcentagem) Total: 100,0

2017 - Aparelhar e Equipar a Guarda Municipal e os Agentes de Trânsito de Cariacica
Objetivo
Aquisição de equipamentos para uso da Guarda Municipal e dos Agentes de Trânsito, para segurança eficiente.

Previsão Física

Produto: Adquirir Equipamentos (Unidade) Total: 11.816.755,0

2023 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários
Objetivo
Equipar e mobiliar o Complexo de Segurança Pública de Cariacica (Guarda Municipal, Videomonitoramento, Defesa Civil e Trânsito)

Previsão Física

Produto: Modernização, Ampliação e Bens Adquiridos (Unidade) Total: 1.673.451,0

2025 - Articulação em Segurança Pública
Objetivo
Gestão da Fiscalização Integrada, vinculada à Superintendência de Inteligência e Articulação em Segurança Pública.

Previsão Física

Produto: AÇÃO REALIZADA (Porcentagem) Total: 48,0

2120 - Gestão do Videomonitoramento do Palácio Municipal
Objetivo
Realizar a gestão do videomonitoramento do Palácio Municipal, promovendo a segurança patrimonial do bem público, bem como dos frequentadores da Sede do Poder Executivo Municipal.

Previsão Física

Produto: Sistema de Videomonitoramento Mantido (Unidade) Total: 48,0
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2126 - Implantação do Cerco Eletrônico
Objetivo
Instalação de radares inteligentes, integrados ao sistema de segurança pública e videomonitoramento para identificação instantânea de veículos roubados nas entradas e saídas da cidade.

Previsão Física

Produto: Estudos e Implementação de Prevenção Violência Executados (Unidade) Total: 6.762.134,0

2152 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública
Objetivo
Gerenciar o sistema de iluminação pública

Previsão Física

Produto: Iluminação de Vias (Porcentagem) Total: 100,0

2171 - Manutenção e Gestão de Sistema de Videomonitoramento
Objetivo
Estruturar e gerir sistema de videomonitoramento através de contratos e convênios.

Previsão Física

Produto: Sistema de Videomonitoramento Mantido (Unidade) Total: 2.418.363,0

2172 - Manutenção e Gestão de Sistema de Videomonitoramento - SEME
Objetivo
Manter e desenvolver a contento o sistema de videomonitoramento, por meio de uma gestão eficiente.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Porcentagem) Total: 100,0

2178 - Melhoria e Expansão da Rede de Iluminação Pública
Objetivo
Melhorar o sistema de iluminação pública

Previsão Física

Produto: Iluminação Expandida, Mantida, Fornecida, Revitalizada e Gerenciada (Porcentagem) Total: 70,0

10



0005 - Invista em Cariacica

Orgão: SEMDECIT - Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo Natureza: Finalístico

Objetivo:
Melhorar o ambiente de negócios da cidade para fortalecer a economia local e atrair novos negócios e investimentos. Promover a qualificação profissional e o aumento de emprego e renda. Ampliar a interlocução entre os setores econômicos da cidade e o
poder público. Difundir atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Incentivar os setores de tecnologia e promover a sustentabilidade.

Público Alvo: Não Informado

Ações

1083 - Estudos e Pesquisas para Melhoria do Ambiente de Negócios
Objetivo
Promover diagnósticos, estudos e ações para desburocratizar o ambiente de negócios a fim de melhorar os indicadores de crescimento econômico da cidade para estimular a captação de novos investidores, bem como, realizar atividades de atração de novos negócios, com objetivo de apontar gargalos
e inadequações regulatórias do ambiente de negócios de Cariacica para estimular a atração de novos investimentos.

Previsão Física

Produto: Estudos realizados (Unidade) Total: 20.000,0

1121 - Hub de Desenvolvimento Econômico e Inovação
Objetivo
Planejar e promover estudos, pesquisa e análise de viabilidade técnica e financeira de projetos para captação de recursos e execução de ações voltadas para a atração de novos negócios e para o desenvolvimento econômico e inovação, com objetivo de direcionar e integrar projetos para estabelecer a
cultura de que a cidade é um mode propício para diversos ambientes de negócios.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Unidade) Total: 20.000,0

1199 - Profissional Qualificado
Objetivo
Promover a qualificação e capacitação profissional através da oferta de cursos técnicos, profissionalizantes, treinamentos e outros, que prepare o morador de Cariacica para o mercado de trabalho de acordo com as necessidades do comércio, indústria e serviços do município, com objetivo de oferecer
mão-de-obra qualificada, composta por moradores de Cariacica, para atender as oportunidades criadas pelo mercado, aumentando a renda das famílias cariaciquenses e impulsionando a indústria, serviço e comércio regional.

Previsão Física

Produto: Capacitação e Qualificação Profissional (Munícipe) Total: 1.612.000,0

2085 - Feira de Negócios e Eventos
Objetivo
Planejar, participar ou realizar feiras, eventos, palestras e workshops para os empreendedores e entidades que fomentam o mercado, para criar rodadas de negócio e estimular o crescimento do comércio e indústria de Cariacica com objetivo de atrair novos investidores, promover a educação financeira
e de gestão de empresas, ampliar a divulgação do potencial do mercado cariaciquense e incentivar o empreendedorismo na cidade.

Previsão Física

Produto: Eventos Realizados (Unidade) Total: 873.229,0

2098 - Fomento e Ampliação do Micro Crédito
Objetivo
Facilitar e expandir os serviços de oferta de crédito aos autônomos e micro e pequenos empreendedores a fim de fomentar as suas atividades econômicas com objetivo de alavancar a economia local através da acessibilidade a crédito financeiro aos empreendedores da cidade.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Unidade) Total: 23.000,0
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2197 - Plano de Marketing de Desenvolvimento Econômico
Objetivo
Planejar, executar e controlar campanhas publicitárias para promover o desenvolvimento econômico da cidade com objetivo de difundir as potencialidades socioeconômicas para atrair empreendimentos através da disseminação de informações capazes de motivar o surgimento de novos negócios na
cidade e consolidar os já existentes.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Porcentagem) Total: 40.000,0

2243 - Simplifica Cariacica
Objetivo
Reestruturação e simplificação do arcabouço legal e sistemático inerente à abertura e funcionamento de empresas e redesenho, integração, simplificação de exercícios da gestão e dos sistemas operacionais utilizados na unidade com objetivo de reduzir o tempo médio de abertura de empresa,
renovação de alvarás e outros atos públicos.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Unidade) Total: 480.000,0

12



0006 - Cariacica + Cidadã

Orgão: SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social Natureza: Finalístico

Objetivo:
Garantir a oferta dos serviços bem como a captação de recursos para investimento para Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e o acesso aos Benefícios Assistências previstos na loas (lei orgânica da assistência social
nº 8.742/1993), a execução dos recursos do índice de Gestão Descentralizada (IGD/SUAS e IGD/PBF) e o Apoio as entidades de assistência social. Além de apoiar as ações desenvolvidas pelo conselho tutelar, conselhos municipais de direito nas áreas de
criança e adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência e Segurança Alimentar e Nutricional visando a implementação de uma política eficaz e compatível com os direitos previstos por lei e garantir política pública de Direitos Humanos.

Público Alvo: Munícipes

Ações

1012 - Ampliação/Construção da Proteção Social Básica
Objetivo
Reforma da Unidade do CRAS DE PADREA GABRIEL e Construção do Centro de Convivência.

Previsão Física

Produto: Unidades Reformadas,ampliadas e Construídas (Unidade) Total: 2,0

1013 - Ampliação/Construção da Proteção Social Especial de Média Complexidade
Objetivo
Construção/equipamentos para a implantação do Centro Pop para atendimento a população de rua no município de Cariacica.

Previsão Física

Produto: Unidades Reformadas,ampliadas e Construídas (Unidade) Total: 1,0

1068 - Educa Procon
Objetivo
Promover a educação consumerista entre consumidores e comerciantes, através da realização de seminários, palestras, eventos e ações externas e internas com objetivo de equilibrar as relações de consumo, melhorando o atendimento ao cliente e reduzindo os conflitos consumeristas.

Previsão Física

Produto: Ações e Políticas Implementadas (Unidade) Total: 20.000,0

2018 - Apoio e Fortalecimento do Conselho Tutelar
Objetivo
Garantir a estrutura necessária ao funcionamento do Conselho Tutelar, bem como, cumprir o previsto ao Artigos 99 e 100 Lei Municipal nº 5.396, de 02 julho de 2015.

Previsão Física

Produto: Mantimento Das Sede Regionais do Conselho Tutelar (Unidade) Total: 16,0

2031 - Benefícios Sócioassistenciais
Objetivo
Oferecer direitos aos cidadãos, de forma articulada às seguranças afiançadas pela Política de Assistência Social, por meio da inclusão dos beneficiários e de suas famílias nos serviços socioassistenciais e de outras políticas setoriais, ampliando a proteção social e promovendo a superação das situações de
vulnerabilidade e risco social. Se dividem em duas modalidades destinadas a públicos específicos: BPC – Benefícios de Prestação Continuada - Garante a transferência mensal de 1 (um) salário mínimo vigente ao idoso, com idade de 65 anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com
impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Benefícios eventuais - Caracterizam-se por seu caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.

Previsão Física

Produto: Concessão de Beneficios Assistencias (Unidade) Total: 13.900,0
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2036 - Cariacica + Jovem
Objetivo
Promover a efetivação da política de juventude, com a adequada disponibilização de infraestrutura e recursos humanos, promoção de atos de enfrentamento à violência cometida ao público juvenil por meio de palestras, debates etc, levando-se em conta suas especificidades de classe, raça, etnia,
gênero, orientação sexual, idade e território.

Previsão Física

Produto: Ampliar a Mobilização da Política Pública para a Juventude (Munícipe) Total: 5.400,0

2039 - Cariacica Solidária
Objetivo
Realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais por intermédio do Banco de alimentos, através dos serviços e projetos ofertados, sendo eles: PAA - É desenvolvido no
município pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca (SEMAP) com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social através do Banco de Alimentos Josué de Castro. A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAP) realiza a compra e a distribuição dos alimentos e repassa parte desses
alimentos, em caráter de doação, para o Banco de Alimentos Josué de Castro, que por sua vez repassa à Instituições Socioassistenciais cadastradas e as famílias. O mesmo realizará a captação de alimentos para atendimento as famílias referenciadas no município de Cariacica.

Previsão Física

Produto: Mantimento as Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social Acompanhadas Pelo Cras e Creas. (Unidade) Total: 20.000,0

2040 - Cariacica para Elas
Objetivo
Promover a autonomia, a igualdade de gênero e a valorização, por meio de ações e estratégias que visem o fortalecimento do exercício da cidadania e a garantia de direitos das mulheres em situação de violência, bem como oferecer um espaço físico adequado para o atendimento integral, garantindo a
ampliação e adequação dos serviços ofertados. Para tanto, será realizado Seminários, Campanhas e Eventos de conscientização de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres e a Oferta de oficina, capacitação e cursos para Mulheres.

Previsão Física

Produto: Expandir a Capacidade de Mobilização da Política de Direitos da Mulher (Serviço) Total: 5.000,0

2103 - Fortalecimento da Política Municipal da Criança e do Adolescente
Objetivo
Fiscalizar as ações, programas e serviços que atendam crianças e adolescentes no Município de Cariacica. Instrumento de Captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas projetos e ações
vinculadas as crianças e adolescente do município. Além de realizações de conferência, conscientização, eleição dos representantes da Sociedade Civil para compor o COMDCAC, formação e capacitação para Conselheiros Tutelares.

Previsão Física

Produto: Realizar Capacitação, Conferência e Posse de Conselheiros (Pessoas) Total: 14,0

2104 - Fortalecimento da Política Municipal da Pessoa com Deficiência
Objetivo
Assegurar os direitos da pessoa com deficiência, buscar, promover: autonomia , integração e participação efetiva na sociedade. ser instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos,
programas, projeto e ações voltadas a pessoa com deficiência no município de Cariacica. Além do apoio as atividades do Conselho, seminários, capacitações, fórum, conscientização, campanhas, realização de conferencia e eventos em geral.

Previsão Física

Produto: Realizar Capacitação, Conferência e Posse de Conselheiros (Pessoas) Total: 21,0

2105 - Fortalecimento da Política para Pessoa Idosa
Objetivo
Fortalecimento e valorização do controle social através da participação paritária, com membros do executivo bem como da Sociedade Civil, garantir a efetividade da Lei 10.741/03 Estatuto do Idoso e demais legislações pertinentes a pessoa Idosa, incentivar e apoiar ações concretas em favor da pessoa
Idosa e assegurar a sua continuidade. Além da realização da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, capacitações, fórum permanente, campanha e divulgação do FUMAPI, eleição do COMDIC , diagnóstico social do Idoso atualizado e eventos em geral.

Previsão Física

Produto: Realizar Capacitação, Conferência e Posse de Conselheiros (Pessoas) Total: 17,0
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2113 - Gestão Descentralizada do SUAS
Objetivo
Cofinanciar os serviços conforme indicador desenvolvido pelo MDS que mostra a qualidade da gestão local do Programa Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único, refletindo os compromissos assumidos por municípios (IGD-M) ao aderirem ao programa.

Previsão Física

Produto: Gestão do Cadastro Único- Inclusão e Atualização (Pessoas) Total: 140.000,0

2123 - Iguais na Diferença
Objetivo
Assegurar que os direitos humanos sejam garantidos a todos os cidadãos. Em conformidade com, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com a meta de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em
mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos
próprios estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Para tal, será realizado Campanhas de Conscientização das políticas de Direitos Humanos e LGBTQI+ e ofertado o Casamento Comunitário.

Previsão Física

Produto: Fortalecer a Política de Direitos Humanos (Munícipe) Total: 4.000,0

2124 - Igualdade a Todos
Objetivo
Fortalecer o diálogo entre Estado, Município e Sociedade, visando a garantia de Políticas Pública de Igualdade Racial. Para isso, será realizado ações de Conscientização e Enfrentamento ao Racismo e Intolerância Religiosa, bem como, efetivar capacitação a servidores municipais sobre comunidades
tradicionais.

Previsão Física

Produto: Ações e Políticas Implementadas (Unidade) Total: 35,0

2179 - Mobiliza Cariacica
Objetivo
Promover a integração dos usuários da Assistência Social no mundo do trabalho, a partir da motivação, encaminhamento para cursos de qualificação e inclusão produtiva. Visando a melhoria da qualidade de vida e superação das vulnerabilidades sociais;

Previsão Física

Produto: Mobilizar e Orientar os Usuários do SUAS (Munícipe) Total: 3.200,0

2184 - Operacionalização da Agência do Trabalhador
Objetivo
Manter as atividades com padrões de qualidade e eficiência, garantindo a manutenção física, administrativa e operacional, necessária para execução das atribuições da Agência do Trabalhador, bem como, qualificar e treinar os servidores municipais para otimizar o serviço público e custear diárias e
passagens para atividades institucionais.

Previsão Física

Produto: Agência Municipal do Trabalhador (Pessoas) Total: 20.000,0

2185 - Operacionalização do PROCON
Objetivo
Manter as atividades com padrões de qualidade e eficiência, garantindo a manutenção física, administrativa e operacional, necessária para execução das atribuições do Procon, bem como, qualificar e treinar os servidores municipais para otimizar o serviço público e custear diárias e passagens para
atividades institucionais.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Porcentagem) Total: 600.000,0
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2198 - Procon tá On
Objetivo
Modernizar as ações de fiscalização e os procedimentos de negociação e mediação de dívidas com objetivo de dar mais celeridade ao trabalho dos agentes de fiscalização e agilizar os atos conciliatórios, bem como, os demais serviços do Procon.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Unidade) Total: 15.000,0

2203 - Proteção Social Básica
Objetivo
A Política de Assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando seu enfrentamento, a garantia de mínimos sociais ao provimento de condições para sanar as contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. Desta forma, consolidar o Sistema Único de Assistência
Social no município de Cariacica, com vistas a garantir direitos aos usuários da assistência social na Proteção Social Básica, tendo como referência a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004), a Norma Operacional Básica d Sistema Único de Assistência Social (NOBSUAS), Lei Orgânica da
Assistência Social-LOAS (Lei nº. 8.742/93), e o Plano Municipal de Assistência Social. Assegurar o atendimento, execução, implantação e ações dos CRAS dos serviços: 1- Cadastro Único 2- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF Promover atividades que proporcionem
reconhecimento das vulnerabilidades e riscos sociais, que atingem as famílias. 2- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 3- CRAS MÓVEL: Promover ações visando ampliar o acesso aos Serviços Socioassistenciais para as famílias em localidades distantes que estejam dentro do território de
abrangência do CRAS por meio de projetos, oficinas e outras atividades de caráter continuado ou pontuais; 4- Centro de Convivência. Além de Promover a capacitação e qualificação permanente dos trabalhadores; Criação da Rede de Atendimento com oferta de serviços que envolvam as demais
Políticas Setoriais; Redefinir territórios com a participação popular de acordo com localização dos cras (territorialização); Adequar e reformar a estrutura física dos CRAS já existentes, com vistas à acessibilidade, acolhimento e atendimento de qualidade; Construir novas Unidades de CRAS; Potencializar a
rede socioassistencial e a atuação intersetorial; - reuniões de rede; Implantar um sistema de informação integrado e interligado com toda a rede de serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social; Implantar o Serviço de Proteção Social Básica em domicílio para pessoas idosas ou com deficiência;
Implantação do Programa Primeira Infância no SUAS – estimular o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, em situação de vulnerabilidade e risco social para crianças de 0 a 6 anos.

Previsão Física

Produto: Atendimento no Centro de Referencia de Asistencia Social - Cras (Unidade) Total: 15.150,0

2204 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Objetivo
Acolhimento Institucional - Garantir proteção integral e social a crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, Adultos (pessoa em situação de rua) e Idosos com vínculos a indivíduos ou familiares em situação de risco pessoal familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de
serviços que garantam o acolhimento em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo condições e moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. Família Acolhedora - Garantir o cadastro e a capacitação de famílias da comunidade para receberem em suas casas, por um
período determinado, crianças, adolescentes ou grupos de irmãos em situação de risco pessoal e social, dando -lhes acolhida, amparo, aceitação, amor e a possibilidade de convivência Familiar e comunitária. Apadrinhamento Afetivo - Oferecer experiência afetivas às crianças e aos adolescentes que
estão resguardados por medidas de proteção, nos acolhimentos institucionais (abrigos) do município de Cariacica, permitindo o convívio familiar nos finais de semana, feriados e férias escolares.

Previsão Física

Produto: Acolhimento Institucional (Pessoas) Total: 636,0

2205 - Proteção Social Especial de Média Complexidade
Objetivo
Oferecer atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos e que demandam intervenções especializadas. Os CREAS possuem os seguintes
serviços: PAEFI – Promover atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as
submetem a situações de risco pessoal e social. PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) é uma iniciativa que visa proteger crianças e adolescentes, menores de 16 anos, contra qualquer forma de trabalho, garantindo que frequentem a escola e atividades socioeducativas. MSE – Prover
atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens encaminhados pela Vara de Infância e Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente ou Juiz Singular, que estão em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à
Comunidade (PSC). SEAD - Atendimento e acompanhamento em domicilio de pessoas com deficiência, idosos e suas famílias. CENTRO POP - Implementar um espaço de referência para o convívio grupal, social e o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito. Serviço
Especializado para Pessoas em Situação de Rua, proporcionar vivências para o alcance da autonomia e estimular, a organização, a mobilização e a participação social.

Previsão Física

Produto: Famílias Acompanhadas (Pessoas) Total: 35.040,0

2247 - Vida Nova
Objetivo
Foco na busca de oportunidades, com a finalidade de fortalecer habilidades pessoais e sociais das pessoas em situação de rua, visando estimulá-las a construir novos projetos de vida, bem como; articular chances de concretização de sonhos pessoais e profissionais desses sujeitos. Rastrear a qualificação
dos moradores em situação de rua e encaminhá-los para os estudos e para o mercado de trabalho. Identificar as oportunidades nos serviços e equipamentos públicos já existentes e conectá-las com as demandas e necessidades de cada usuário, direcionando-os para cursos, vagas de emprego, retorno
à escola, tratamento de saúde.

Previsão Física

Produto: Mobilizar e Orientar os Usuários do SUAS (Munícipe) Total: 160,0
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0007 - Programa Renova Escola

Orgão: SEME - Secretaria Municipal de Educação Natureza: Finalístico

Objetivo:
Promover a expansão e melhoria da rede física da Rede Municipal de Ensino de Cariacica com base nos parâmetros nacionais e manter de forma continua à manutenção das edificações educacionais existentes para ampliar o numero de vagas de educação
infantil e ensino fundamental através do Programa Renova Escola.

Público Alvo: Comunidade Escolar

Indicadores

Número de vagas criadas

Ações

2003 - Adquirir, Construir, Reformar e Ampliar as UE da Educação Infantil
Objetivo
Ampliar o numero de vagas assegurando o atendimento de crianças de 0 a 5 anos.

Previsão Física

Produto: Unidade Construída, Reformada, Ampliada ou Adequada (Porcentagem) Total: 25,0

2004 - Adquirir, Construir, Reformar e Ampliar as UE do Ensino Fundamental
Objetivo
Ampliar o numero de vagas visando assegurar o atendimento de criança, adolescentes, jovens e adultos no Ensino Fundamental.

Previsão Física

Produto: Unidade Construída, Reformada, Ampliada ou Adequada (Porcentagem) Total: 25,0

2015 - Aparelhamento das UE do Educação Infantil
Objetivo
Adquirir matearias e equipamentos para atender aos Centros Municipais de Educação Infantil.

Previsão Física

Produto: Materiais e Equipamentos Adquiridos (Porcentagem) Total: 60,0

2016 - Aparelhamento das UE do Ensino Fundamental
Objetivo
Adquirir matearias e equipamentos para atender as Unidades Municipais de Ensino Fundamental

Previsão Física

Produto: Materiais e Equipamentos Adquiridos (Porcentagem) Total: 60,0
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0008 - Visite Cariacica

Orgão: SEMDECIT - Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo Natureza: Finalístico

Objetivo: Realizar e apoiar atividades, projetos e outras ações que fomentem o turismo em Cariacica, além de planejar e realizar campanhas publicitárias para promover os atrativos e destinos turísticos do município.

Público Alvo: Não Informado

Ações

2019 - Apoio e incentivo às atividades do Turismo
Objetivo
Planejar, realizar ou apoiar atividades, projetos e outras ações que divulguem ou fomentem o turismo com objetivo de promover o desenvolvimento econômico através do apoio aos eventos culturais, esportivos, artísticos ou qualquer outra modalidade que fortaleça o setor turístico de Cariacica.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Unidade) Total: 40.000,0

2206 - Publicidade, Propaganda e Marketing Turístico
Objetivo
Planejar, executar e controlar campanhas publicitárias, de qualquer tipo, que divulgue os atrativos ou destinos turísticos de Cariacica com objetivo de atrair mais pessoas para conhecer a cidade e os empreendimentos a fim de movimentar economicamente o mercado local através do turismo.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Unidade) Total: 40.000,0

2244 - Sinalização e Comunicação Visual de Aparelhos Turísticos
Objetivo
Planejar, criar, instalar e manter as informativos relacionados ao turismo e as placas indicadoras dos atrativos turísticos com objetivo de facilitar a mobilidade e a identificação dos destinos para agregar valor aos pontos turísticos.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Porcentagem) Total: 20.000,0
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0009 - Cariacica + Feliz

Orgão: SEMSERV - Secretaria Municipal de Serviços Natureza: Finalístico

Objetivo: Revitalizar, Manter e Melhorar os Espaços Públicos e os Serviços prestados a população do Município de Cariacica.

Público Alvo: Munícipes e transuentes

Ações

1045 - Construção de Cemitérios Verticais
Objetivo
Construção de 02 (dois) cemitérios verticais, visto a falta de espaço nos cemitérios horizontais existentes.

Previsão Física

Produto: Obra Realizada (M²) Total: 2,0

2111 - Gerenciamento da Limpeza Pública
Objetivo
Manter o município limpo

Previsão Física

Produto: Vias Pavimentadas Limpas (Porcentagem) Total: 67,5

2213 - Recupera Já
Objetivo
Manter e recuperar vias, escadas e construções em geral de pequeno porte.

Previsão Física

Produto: Áreas Reformadas (Unidade) Total: 26,0

2234 - Revitalização e Manutenção de Áreas e Equipamentos Públicos
Objetivo
Executar serviços pela subsecretaria de serviços, como reforma de praças e outros, de manutenção da área física do município e seus equipamentos.

Previsão Física

Produto: Revitalização Mantída (Unidade) Total: 80,0

2235 - Revitalização e Manutenção do Paisagismo
Objetivo
Executar serviços de paisagismos e revitalização em praças, vias e áreas públicas Esta ação além de deixar a cidade mais bela, contribuirá para a elevação da autoestima da população de Cariacica e para tornar o município mais acolhedor.

Previsão Física

Produto: Bairros Urbanizados (Km) Total: 100,0

2236 - Revitalização e Manutenção dos Cemitérios
Objetivo
Manter e realizar melhorias contínuas dos cemitérios.

Previsão Física

Produto: Atividade Mantida (Unidade) Total: 100,0
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0010 - Valorização do Servidor

Orgão: SEMGE - Secretaria Municipal de Gestão Natureza: Finalístico

Objetivo: Estimular os servidores da PMC através de atividades que os envolvam, a fim de se promover o crescimento e aperfeiçoamento profissional.

Público Alvo: Servidores Munipais

Ações

1227 - Revisão Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos
Objetivo
Atualização/revisão do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos da PMC.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Unidade) Total: 1,0

2034 - Capacitação dos Servidores Públicos
Objetivo
Capacitar os servidores com cursos e treinamentos a fim de dotar e aprimorar conhecimentos.

Previsão Física

Produto: Ação Implementada (Unidade) Total: 0,0
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0011 - Cariacica + Digital

Orgão: SEMFI - Secretaria Municipal de Finanças Natureza: Gestão Integrada

Objetivo: Modernizar a gestão pública, através da inovação, levando a construção de uma cidade inteligente, otimizando a utilização dos recursos tecnológicos, para servir melhor os munícipes.

Público Alvo: Externo e Interno

Ações

2021 - Aprimorar a Infraestrutura Tecnológica da Rede Municipal de Ensino
Objetivo
Desenvolver ações de inovações educacionais, de ordem pedagógica, de gestão e de tecnologias afim de potencializar a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem.

Previsão Física

Produto: Infraestrutura de Tecnologia Mantida e Ampliada (Sistema) Total: 100,0

2030 - BIM + - Implementação e Aperfeiçoamento da Metodologia para Construção das Obras Publicas
Objetivo
Não Informado

Previsão Física

Produto: Ação Mantida e Desenvolvida (Unidade) Total: 100,0

2038 - Cariacica Sem Papel
Objetivo
Implementação de Processos Eletrônicos no âmbito da Administração Pública Municipal, a fim de reduzir/eliminar o consumo de papel.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Unidade) Total: 0,0

2110 - GOV TI + - Governança estratégica de Tecnologia da Informação
Objetivo
Implantar o plano de governança de Tecnologia da Informação tomando como base o Framework COBIT e Criação do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação no Âmbito da Administração Municipal. Se a ação INOVA + a cumpre a função de alavancar a melhoria nos serviços públicos, cabe
aos gestores desses recursos o papel de definir sua estratégia de ação. Nesse sentido, a TI de hoje deixou de atuar como um setor que simplesmente “apaga incêndios” — seu funcionamento deve ser estratégico. Com a transformação digital, a gestão pública percebeu que é preciso identificar as
demandas de cada região e aplicar soluções personalizadas. No entanto, isso exige uma capacitação profissional cada vez maior, assim como experiência com inovação tecnológica. O alicerce da gestão de TI no setor público deve ser o diálogo com outros órgãos. Se o grande desafio de uma cidade é
aumentar a segurança nas ruas, por exemplo, é possível implementar redes Wi-Fi públicas espalhadas pela cidade e oferecer aplicativos de smartphone para que os próprios cidadãos reportem os casos de violência. Aliado a isso, um sistema integrado de câmeras inteligentes pode agilizar tanto o
deslocamento da polícia quanto a identificação de situações de risco. A iluminação pública também desempenha um papel importante nesse conjunto de medidas que, como você pode ver, são desencadeadas por uma demanda. Assim, a governança de TI tem a função de levantar as necessidades da
população e de cada órgão para colocar seu conhecimento técnico em prática e oferecer soluções mais eficientes. O resultado é o aumento do bem-estar social e a melhoria contínua dos serviços. Algumas dos produtos que serão estregues nessa ação: PETI - Plano Estratégico de Tecnologia da
Informação PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação CETI - COMITÊ Estratégico DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CEGOVD - Comitê Estratégico de Governo Digital SGSI - COMITE Estratégico de Segurança da Informação SMIG - SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

Previsão Física

Produto: Implementação de Estratégia para Governo Digital (Sistema) Total: 100,0

2122 - INOVA + - Inovação Tecnológica para politicas do Governo Digital
Objetivo
Implementar através do processos de inovação tecnológica o Governo Digital no âmbito da administração municipal implementando os princípios, regras e instrumentos para o aumento da eficiência da administração pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação, da
transformação digital e da participação do cidadão

Previsão Física

Produto: Implementação de Estratégia para Governo Digital (Sistema) Total: 100,0
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2143 - Informatização e Integração da Rede Municipal de Saúde
Objetivo
Promover o acesso da população a serviços de qualidade construindo novos equipamentos, adequando as infraestruturas existentes, mobiliários, equipamentos e sistemas de informatização dos estabelecimentos, de saúde, em acordo com as normas preconizadas pelo Sistema Único de Saúde.

Previsão Física

Produto: Unidade Informatizada (Porcentagem) Total: 400,0

2237 - SECURITY + - Aperfeiçoamento e implementação da estrutura de Segurança da Informação
Objetivo
Tem como objetivo aprimorar as politicas de segurança de informação, agregando regulações, leis e diretrizes sobre novas tecnologias. O avanço tecnológico trouxe mais facilidade e precisão a inúmeros processos da administração pública. Com isso, todos os dias, milhares de dados são gerados e
compartilhados, desencadeando um questionamento aos tomadores de decisão das empresas: como protegê-los? A resposta está nas ações de segurança da informação. A previsão de dados gerados no mundo até 2020 é de 44 trilhões de gigabytes. Para facilitar o entendimento, um gigabyte
equivale a 200 mil músicas armazenadas. Se tocadas de forma ininterrupta, levaríamos 728 dias para escutá-las. Bastante, não é mesmo? Até um passado não muito distante, as informações das empresas estavam restritas aos ambientes internos das organizações. Elas utilizavam e armazenavam seus
dados em infraestruturas e sistemas “dentro” de seus ambientes, de forma que os acessos eram mais controlados e restritos. Com o avanço da tecnologia e dos modelos de negócio, ocorreu uma crescente utilização de equipamentos pessoais como ferramenta de trabalho, tais como laptops e
smartphones. Os dispositivos estão inseridos no conceito BYOD: bring your own device (traga seu próprio dispositivo, em tradução livre). Entre as vantagens dessa prática, podemos destacar a possibilidade de estar conectado ao ambiente de trabalho a partir de qualquer equipamento e lugar, como é
o caso das aplicações em nuvem, as quais não exigem a presença no espaço corporativo. Outro recurso presente na atualidade é a Internet das Coisas, em que vários equipamentos distintos, como celulares, televisores, carros e outros objetos físicos estão conectados, trafegando dados entre si e os
usuários. Entre todo esse avanço tecnológico e a imensa geração de informações, fica a necessidade de proteção desses dados. Aí entra a segurança da informação.A segurança da informação visa à proteção dos dados em qualquer meio que esteja armazenado ou transmitido. É a proteção quanto a
acessos indevidos, confidencialidade e integridade das informações e principalmente para a continuidade dos negócios. Os dados e as informações geradas são considerados o “novo petróleo” dada a sua importância para as organizações. A perda ou a indisponibilidade de informações para uma
empresa pode significar seu fechamento, clientes insatisfeitos, perda de oportunidades ou, em casos de vazamento de informações pessoais, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), multas que podem variar de 50 milhões de reais a 2% de seu faturamento. O setor público também vem se
modernizando, utilizando tecnologias avançadas e sistemas mais confiáveis e integrados que geram mais dados e, em consequência, mais informações. Em outras iniciativas e projetos, como o de Cidades Inteligentes, as informações são compartilhadas e integradas, visando oferecer ainda mais serviços
aos contribuintes de forma rápida, confiável e que atendam as demandas locais, utilizando diversas tecnologias e equipamentos conectados. Porém, mesmo diante disso, ainda não vemos investimentos significativos em segurança da informação nos órgãos públicos. Frequentemente, vemos sistemas
indisponíveis em função de ataques do tipo “wannacry” que “sequestram” os dados e os deixam indisponíveis por meio de criptografia. Ações simples, como backup de dados, ainda não são tratados de forma adequada. Qual é o impacto de perder seus dados, não atender o contribuinte ou um órgão
fiscalizador? O investimento, quando acontece, limita-se a equipamentos e não contempla o processo de segurança. Políticas, normas e campanhas de conscientização de usuários são deixadas em segundo plano. Ações simples, como capacitação e uma campanha de conscientização, é, em muitos
casos, mais efetiva no ponto de vista de segurança do que um grande investimento em equipamentos. Outra questão é a adequação à nova Lei Geral de Proteção de Dados, em que todas as empresas públicas e privadas devem estar em conformidade até fevereiro de 2020. E este processo de
adequação demanda muito trabalho e razoável investimento. INVESTIMENTOS E RECURSOS É preciso investimento para implementação do processo de segurança da informação, criando uma cultura de segurança dentro dos órgãos públicos. É preciso saber que os dados que são trabalhados possuem
níveis de confidencialidade e de proteção diferentes. No processo de gestão de segurança da informação, as ações tecnológicas, processuais e humanas são pensadas de forma integrada. Para ser eficiente, ele deve se basear em boas práticas de mercado, como as normas ISO 27001 e ISO 27002,
implicando a criação de uma política de segurança, normas específicas, auditorias regulares e tecnologia — firewall e sistemas de monitoramento. Engana-se quem pensa que a preocupação com a segurança dos dados é exclusiva dos profissionais de tecnologia da informação (TI). Isso porque as
informações trafegam por todas as áreas da organização, exigindo uma parcela de responsabilidade de todos. Todos precisam aderir às políticas de segurança, não compartilhar informações sigilosas, trocar senhas periodicamente, informar incidentes e não usar softwares não autorizados, por exemplo.
Contudo a área de TI desempenha dois papéis fundamentais: segurança em infraestrutura e gestão de segurança da informação. Quando falamos em infraestrutura, é mais comum encontrarmos, nos órgãos públicos, profissionais com proficiência em tecnologias de firewall, bancos de dados, sistemas,
infraestrutura de rede, entre outros. São pessoas qualificadas, capazes de implementar segurança no nível técnico. Em relação à gestão de segurança, o responsável deve possuir características mais gerais de TI e conhecimentos profundos em gestão de segurança. Geralmente, o profissional apresenta
visão de processo e tem a função de criar políticas que abrangem o órgão de forma ampla. O recomendado é a capacitação de uma pessoa que tenha o perfil de gestão de processos com conhecimentos em segurança da informação e/ou a contratação de consultorias especializadas. MEDIDAS DE
SEGURANÇA Em primeiro lugar, todos os funcionários devem ter cuidado e zelo com suas senhas. Elas são pessoais e não devem ser compartilhadas. Parece óbvio, mas, infelizmente, não é uma regra seguida. A senha é a garantia de que nós mesmos estamos utilizando um dispositivo ou sistema. Ela
deve ser forte, mas de fácil memorização, com mais de oito caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. É importante nunca anotá-las e evitar números sequenciais, nomes ou qualquer referência óbvia. Não basta fazer backup, é preciso testá-lo. Algumas
prefeituras já tiveram meses de dados que não foram recuperados por conta de backups corrompidos ou mídias danificadas. Não adianta termos todas as proteções se os dados não estiverem disponíveis quando necessário.

Previsão Física

Produto: Implementar e Aperfeiçoar o Programa de Segurança da Informação (Sistema) Total: 100,0

2238 - SIG + - Aperfeiçoamento e Implantação do Sistema de Informações Georreferenciadas
Objetivo
Propor ações de evolução no uso do sistema SIG Cariacica, ao complementar suas funções atuais, atualização e monitoramento do Recadastramento Imobiliário (aquisição de novas imagens aéreas) e atualização tecnológica do setor de Georreferenciamento (aquisição de treinamentos, softwares e
sistemas específicos, contratação de profissionais e atualização dos recursos computacionais - workstation). A fundamentação advém do fato que o uso de ferramentas de geoprocessamento é relevante a estudos de crises, uma vez que possibilita a realização de diferentes diagnósticos, proposição de
soluções e criação de alternativas para as questões enfrentadas no cotidiano dinâmico. Ao investir no setor de geotecnologias, a prefeitura conseguirá munir de mais dados e simulações para a tomada de decisão mais assertiva por todas as secretarias, através do comitê SMIG - Sistema Municipal de
Informações Geográficas. Tais ações corroboram para o aumento no volume de dados que podem ser processados e inferida inteligência acerca de um determinado cenário estudado. Por fim, toda essa visão diferenciada não se resume ao tema de cadastro imobiliário municipal, mas em integrações
com sistemas externos (Consulta Prévia, em parceria com a SEMDECIT), acompanhamento de novos projetos em detrimento de atualização na legislação (Projeto BIM Cariacica) a até mesmo incorporação no SIG Cariacica de fluxos de análises espaciais, hoje descentralizadas (Áreas Públicas, gerida
atualmente pela SEMGE).

Previsão Física

Sem Previsão Física cadastrada Total: 0.00

2245 - TI + - Ampliação e manutenção da infraestrutura da tecnologia da informação
Objetivo
Tem como propósito planejar e viabilizar a evolução da infraestrutura tecnológica da Administração Municipal, permitindo o uso de soluções padronizadas sustentadas por infraestruturas escaláveis, resilientes, redundantes e seguras, através da ampliação da estrutura de tecnologia da informação.

Previsão Física

Produto: Infraestrutura de Tecnologia Mantida e Ampliada (Sistema) Total: 100,0
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3206 - Aprimorar a Infraestrutura Tec. da Rede Municipal de Ensino-CRECHE
Objetivo
Desenvolver ações de inovações educacionais, de ordem pedagógica, de gestão e de tecnologias afim de potencializar a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem.

Previsão Física

Produto: Infraestrutura de Tecnologia Mantida e Ampliada (Sistema) Total: 100,0
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0012 - Cariacica Nossa Casa

Orgão: SEMDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente Natureza: Finalístico

Objetivo:
Criar políticas, parcerias e convênios com a finalidade de aplicação da Lei de nº 11888/2008 que assegura às famílias de baixa renda a assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Planejamento,
elaboração e acompanhamento de projetos como construção de habitações de interesse social visando a garantia de moradia as famílias com renda de até 3 salários mínimos ou com renda per capita de até 1/2 salário mínimo. Atender a população
principalmente de baixa renda e promover a dignidade e aumento da auto estima.

Público Alvo: Não Informado

Ações

1070 - Elaborar e Implantar Plano de Habitação da Cidade
Objetivo
Diminuição do déficit habitacional e melhoria da qualidade de vida do munícipe.

Previsão Física

Produto: Ações e Políticas Implementadas (Unidade) Total: 400,0

1071 - Elaborar e Implantar Plano de Regularização Fundiária
Objetivo
Considerando Lei nº 13.465/2017, ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento
territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Considerando Lei nº 14.118/2021, são objetivos do Programa Casa Verde e Amarela: I - ampliar o estoque de moradias para atender às necessidades habitacionais, sobretudo da população de baixa renda; II - promover a melhoria do estoque existente
de moradias para reparar as inadequações habitacionais, incluídas aquelas de caráter fundiário, edilício, de saneamento, de infraestrutura e de equipamentos públicos; III - estimular a modernização do setor da construção e a inovação tecnológica com vistas à redução dos custos, à sustentabilidade
ambiental e à melhoria da qualidade da produção habitacional, com a finalidade de ampliar o atendimento pelo Programa Casa Verde e Amarela; Ou seja, regularizar imóveis de qualquer renda que estejam em situação irregular perante a terceiros, município ou cartório.

Previsão Física

Produto: Regularização Fundiária Implantada (Unidade) Total: 400,0

1125 - Implantar a Lei da Assistência Técnica - ATHIS
Objetivo
Fomentar os agentes públicos de modo a tornar a Assistência Técnica uma ação pública a partir do fortalecimento das políticas de habitação e dos seus instrumentos: fundos, planos e conselhos; Difundir a ATHIS como direito para as famílias de baixa renda, como um vetor para a qualificação do
ambiente construído, seja na escala individual ou coletiva; Integrar demanda por ATHIS e profissionais da arquitetura, urbanismo e engenharia a partir das distintas arenas de atendimento: poder público, iniciativa privada, terceiro setor ou universidade; Encontrar maneiras de financiamentos e subsídios
que deem conta de todas as etapas de um processo de ATHIS, que atenda às necessidades da população demandante; Fomentar a ATHIS como ferramenta para a promoção da justiça e inclusão social nas cidades; Promover a ATHIS como um serviço técnico necessário para mediar os conflitos
territoriais inerentes às cidades brasileiras; Reconhecer que as populações de baixa renda, de até 3 salários mínimo, demandam por uma assistência técnica, que é complexa e envolve a leitura e a ação de outras disciplinas que não só a arquitetura urbanismo e a engenharia;

Previsão Física

Produto: Política Pública Implementada (Unidade) Total: 400,0

1209 - Realização de Seminário de Habitação
Objetivo
Promover a participação popular na discussão e elaboração das diretrizes da política habitacional de Interesse Social desenvolvida no município de Cariacica.

Previsão Física

Produto: Ações e Políticas Implementadas (Unidade) Total: 4,0

2005 - Aluguel Cidadão
Objetivo
Cadastrar, selecionar e acompanhar as famílias atendidas segundo critérios estabelecidos pela legislação que regulamenta o aluguel cidadão.

Previsão Física

Produto: Cadastros Atualizados (Porcentagem) Total: 95,0
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2159 - Manutenção do Fundo de Habitação de Interesse Social
Objetivo
Gerir administrativamente os recursos do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social.

Previsão Física

Produto: Fundo Municipal Mantido (Unidade) Total: 400,0

2200 - Programa Casa Verde e Amarela
Objetivo
Atender famílias de baixa renda afim de reduzir o deficit habitacional.

Previsão Física

Produto: Famílias Acompanhadas (Pessoas) Total: 8.060,0
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0013 - Bem-estar Animal

Orgão: SEMDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente Natureza: Finalístico

Objetivo: Promover ações que garantam a proteção dos direitos, efetivando o acesso aos serviços dos seus animais a todos os munícipes. Ainda, estabelecer e executar políticas públicas destinadas à saúde, proteção, defesa e bem-estar animal na cidade.

Público Alvo: Proprietários de animais de pequeno, médio e grande porte.

Ações

1044 - Construção da Clínica Veterinária Municipal
Objetivo
Construir o primeiro hospital veterinário municipal para atendimento dos animais que necessitam de atendimento médico.

Previsão Física

Produto: Obra Realizada (M²) Total: 1.800,0

2007 - Ampliar a Fiscalização Contra Maus Tratos aos Animais
Objetivo
Aquisição de mão de obra técnica profissional para compor o quadro de funcionários que executam o resgate dos animais, penalizam perante sanção administrativa os seus responsáveis e realizam análise mediante laudo técnico sua situação de maus tratos.

Previsão Física

Produto: Vistorias Realizadas (Porcentagem) Total: 0,0

2147 - Manutenção da Clínica Veterinária Municipal
Objetivo
Manter a clínica em condições adequadas para um melhor atendimento aos munícipes.

Previsão Física

Produto: Atendimento Realizado (Unidade) Total: 100,0

2211 - Recolhimento de Animais
Objetivo
Apreensão e captura de animais de médio e grande porte, vivos, soltos, em criação irregular e/ou abandonados nos bairros e em vias públicas no município de Cariacica-ES, e ainda guarda, confinamento, manejo sanitário, acompanhamento médico veterinário permanente, alimentação e destinação dos
mesmos.

Previsão Física

Produto: Controle Ambiental do Município Realizado (Porcentagem) Total: 100,0
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0014 - Cariacica + Esporte

Orgão: SEMESP - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Natureza: Finalístico

Objetivo:
Promover e incentivar a expansão e o desenvolvimento qualitativo das práticas esportivas com ênfase na formação do cidadão e detecção de novos talentos e cooperar com os atletas já existentes em nossa cidade em diversas modalidades visando
promover, também, o esporte de rendimento e competitivo em Cariacica.

Público Alvo: Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos

Ações

1020 - Aporte Financeiro à Lei 5.297/2014 - Horácio Carlos Rosa
Objetivo
CONFERIR LEGALIDADE AO REPASSE FINANCEIRO QUE GARANTA O SUSTENTO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AMPARADOS PELA "LEI HORÁCIO CARLOS"

Previsão Física

Produto: Aporte Financeiro Realizado à Lei 5.297/2014 - Lei Horácio Carlos (Unidade) Total: 4,0

1046 - Construção de Equipamentos Esportivos e de Lazer.
Objetivo
Construir equipamentos esportivos e de lazer em uma das regiões de Cariacica, atendendo critérios técnicos e sociais conforme a necessidade dos munícipes e respondendo aos anseio da comunidade a ser contemplada, sendo tal equipamento será utilizado por outras comunidades adjacentes.

Previsão Física

Produto: Obra Realizada (M²) Total: 4,0

1095 - Fomento ao Conselho Municipal de Esporte - Cme
Objetivo
AVALIAR PROJETOS ESPORTIVOS E DE LAZER E ORDENAR INVESTIMENTO COM BASE NA LEI DE INCENTIVO; DAR SUPORTE TÉCNICO-OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO ÀS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

Previsão Física

Produto: Conselho Municipal de Esporte Mantido (Unidade) Total: 4,0

1096 - Fomento ao Esporte e Lazer.
Objetivo
Promover o esporte comunitário e de aspecto social, assim como ações recreativas e de lazer.

Previsão Física

Produto: Grupos de Atividades Física Atendidos (Unidade) Total: 142,0

1149 - Manutenção da Estação Cidadania-Esporte.
Objetivo
Gerir e manter (operacionalização) do CIE - CENTRO DE INICIALIZAÇÃO DO ESPORTE em Itacibá para que este equipamento venha a atender as comunidades, servidores municipais e atletas, escolas: municipais, estaduais e particulares, assim como atendimento sócioesportivas de todo o município.
Aquisição de suprimentos, materiais/equipamentos, logística e conservação do equipamento - CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE.

Previsão Física

Produto: Cie - Centro de Iniciação do Esporte Mantido e Operacionalizado (Unidade) Total: 410.000,0
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1174 - Manutenção, Reforma e Conservação de Equipamentos Esportivos e de Lazer
Objetivo
Reparar, consertar, pintar, dentre outras formas de manutenção preventiva e corretiva e, substituir peças e equipamentos danificados, assim como promover a conservação do espaço com a realização de capinas, limpeza, poda de árvores dentre outras necessidades para a plena utilização do espaço
esportivo e de lazer.

Previsão Física

Produto: Reforma Concluída (Unidade) Total: 14,0

1210 - Realização dos Jogos Escolares
Objetivo
Garantir suporte financeiro para custear a logística para a realização dos Jogos Escolares do Espírito Santo, Etapa Municipal, assim como desenvolver esta competição em nosso município, tendo em vista que a mesma abrange a fase da adolescência e da juventude escolar sendo uma nicho fundamental
e com necessidades de se trabalhar com ações sócioesportivas.

Previsão Física

Produto: Jogos Escolares Etapa Municipal Realizados (Unidade) Total: 4,0
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0015 - Cariacica + Criativa

Orgão: SEMCULT - Secretaria Municipal de Cultura Natureza: Finalístico

Objetivo:
O objetivo do programa Cariacica+ Criativa é criar uma rede de artistas e empresários que tenham a capacidade de promover um crescimento sustentável no setor criativo. Uma indústria criativa é orientada pelo conceito da economia criativa, valorizando a
criatividade individual ou coletiva, habilidades e talentos.

Público Alvo: Munícipes.

Ações

1065 - Desenvolvimento, Fomento e Apoio às Ações da Economia Criativa e às Atividades Artesanais
Objetivo
Formar e fortalecer redes de empreendimentos criativos; Atender demandas de mercado; Inovar em processos; Valorizar a identidade cultural do município; Disseminar novos modelos de negócios; Atrair investimentos em novos segmentos de mercado, gerando novas oportunidades de negócios;
Incentivar negócios (dentro dos segmentos) e gerar inovações e diferenciais competitivos nas cadeias produtivas (por meio da transversalidade); Promover a educação para as competências criativas por meio da qualificação de profissionais capacitados para a criação e gestão de empreendimentos
criativos; Gerar conhecimento e disseminar informação sobre economia criativa; Identificar vocações e oportunidades de desenvolvimento local regional; Apoiar a alavancagem da exportação de produtos criativos; Apoiar a maior circulação e distribuição de bens e serviços criativos

Previsão Física

Produto: Ação Implementada (Unidade) Total: 10,0
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0016 - Cariacica + Verde

Orgão: SEMDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente Natureza: Gestão Integrada

Objetivo: Garantir a conservação, recuperação e promoção da biodiversidade na preservação das Áreas Naturais, Unidades de Conservação e Áreas de Preservação Permanente do Município.

Público Alvo: Não Informado

Ações

1072 - Elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Manguezal de Itanguá
Objetivo
Promover o instrumento que permita a gestão administrativa do Parque Natural Municipal do Manguezal de Itanguá. O mesmo já foi licitado através do processo de nº 8150/2020 e Contrato de nº 045/2021 onde os serviços serão iniciados. Conforme a Lei Federal nº 9.985/2000 e SNUC - Sistema
Nacional das Unidades de Conservação, Decreto nº 4.519/2002 que regulamenta a Lei. E conforme ato normativo de criação pelo Decreto municipal nº 048/2007.

Previsão Física

Produto: Plano de Manejo Implantado (Unidade) Total: 0,0

1127 - Implantação do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Manguezal de Itanguá
Objetivo
Promover a implantação da gestão administrativa do Parque Natural Municipal do Manguezal de Itanguá. Conforme a Lei Federal nº 9.985/2000 e SNUC - Sistema Nacional das Unidades de Conservação, Decreto nº 4.519/2002 que regulamenta a Lei. E conforme ato normativo de criação pelo
Decreto municipal nº 048/2007.

Previsão Física

Produto: Plano de Manejo Implantado (Unidade) Total: 0,0

1128 - Implantação do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Monte Mochuara
Objetivo
Promover a implantação da gestão administrativa do Parque Natural Municipal do Monte Mochuara.

Previsão Física

Produto: Plano de Manejo Implantado (Unidade) Total: 0,0

1132 - Implantação e Manutenção do Plano de Arborização do Município
Objetivo
Nos termos da Constituição Federal (art. 30 e art. 182) e do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), cabe ao município criar, preservar e proteger as áreas verdes da cidade e também o sistema de arborização, ambos como parte de sua política de desenvolvimento urbano. O Plano de Arborização
Urbana é um instrumento complementar ao Plano Diretor do Município , devendo estar em consonância com a Lei Orgânica.

Previsão Física

Produto: Ações Realizadas (Unidade) Total: 0,0

2008 - Ampliação da Coleta Seletiva
Objetivo
Estabelecer Coleta Seletiva de acordo com o estabelecido no Termo de Compromisso Ambiental. levando em consideração a arrecadação do Município.

Previsão Física

Produto: Limpeza (Unidade) Total: 10,0
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2069 - Educação Ambiental
Objetivo
Promover ações que desenvolvam conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para a preservação e conservação ambiental e exercício da cidadania responsável e consciente dos munícipes de Cariacica; Fomentar ações buscando criar consciência sobre a responsabilidade da guarda dos animais,
diminuindo o índice de abandono e maus tratos; Criar um Centro de Educação Ambiental, local de ensino e capacitação para visitação do público e uso dos servidores no Parque o Cravo e a Rosa; Manter e ampliar os Ecopontos no município para Coleta Seletiva; Aquisição de Ecobags para substituição
e ampliação da Coleta Seletiva nas Escolas Municipais.

Previsão Física

Produto: Ações Realizadas (Unidade) Total: 0,0

2169 - Manutenção e Gerenciamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente
Objetivo
Não Informado

Previsão Física

Produto: Fumpac Mantido (Unidade) Total: 0,0

2180 - Monitorar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva
Objetivo
Atender a Política Nacional, Estadual e Municipal no que compete aos resíduos sólidos e coleta seletiva, considerando que a revisão deve ser contínua em quadriênios ou a critério da Administração municipal. Conforme Lei Federal nº 12305/2010 e Lei Complementar Municipal nº 079/2018.

Previsão Física

Produto: Saneamento Básico (Porcentagem) Total: 0,0

2181 - Monitorar o Serviço de Abastecimento de Água na Área Urbana
Objetivo
Atender a Política Nacional, Estadual e Municipal no que compete o saneamento básico (eixo - água e esgoto) conforme a Lei Federal nº 14.026/2020 e Lei Complementar Municipal nº 079/2018.

Previsão Física

Produto: Saneamento Básico (Porcentagem) Total: 0,0

2182 - Monitorar o Serviço de Esgotamento Sanitário
Objetivo
Atender a Política Nacional, Estadual e Municipal no que compete o saneamento básico (eixo - água e esgoto) conforme a Lei Federal nº 14.026/2020 e Lei Complementar Municipal nº 079/2018.

Previsão Física

Produto: Saneamento Básico (Porcentagem) Total: 0,0

2212 - Recomposição Vegetativa de Mata Ciliar e Áreas de Nascentes
Objetivo
Criar ações para recuperação da vegetação das Áreas de Preservação Permanentes - APP, nas margens dos rios e nascentes.

Previsão Física

Produto: Ações Realizadas (Unidade) Total: 8,0

2239 - Saneamento Rural
Objetivo
Desenvolver ações públicas para instalação de fossas sépticas e outras formas de destinação adequada.

Previsão Física

Produto: Produtor Beneficiado (Unidade) Total: 25,0
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0017 - Trânsito + Seguro

Orgão: SEMDEFES - Secretaria Municipal de Defesa Social Natureza: Gestão Integrada

Objetivo: Promover ações de fiscalização, sinalização e educação no trânsito, com o intuito de melhorar o trânsito da cidade de Cariacica.

Público Alvo: Motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres.

Ações

2010 - Ampliação e Melhoria da Sinalização Semafórica
Objetivo
Tendo em vista a pouca sinalização na cidade, pretendemos ampliar e melhorar a quantidade e qualidade de semáforos, para garantir um trânsito mais organizado e seguro para os condutores e pedestres.

Previsão Física

Produto: Infraestrutura Ampliada (Porcentagem) Total: 2.762.134,0

2086 - Fiscalização e Manutenção Viária
Objetivo
Promover a mobilidade urbana e ampliar a segurança viária para pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas, através do aumento da fiscalização, educação e realizando a manutenção adequada, para garantir a mobilidade urbana eficiente.

Previsão Física

Produto: Infraestrutura Ampliada (Porcentagem) Total: 4.343.769,0

2118 - Gestão de Estacionamento Rotativo
Objetivo
Gerir o serviço de locação, manutenção e implantação de sistema integrado de gerenciamento de estacionamento rotativo, mediante parquímetros do tipo multivaga, equipamentos eletrônicos móveis que permitam a aquisição de créditos, bem como a verificação das condições de regularidade de
utilização, controle de aplicativo para cadastro e operação do sistema, software de gestão, além de serviços de capacitação e operação assistida.

Previsão Física

Produto: Gestão Integrada (Unidade) Total: 2.206.000,0

2151 - Manutenção da Pavimentação de Vias Públicas.
Objetivo
Manter a manutenção e a pavimentação das vias públicas.

Previsão Física

Produto: Infraestrutura Ampliada (Porcentagem) Total: 20.000,0

2177 - Melhora da Infraestrutura do Trânsito de Cariacica
Objetivo
Melhorar a sinalização horizontal, vertical e semafórica da cidade, para melhor desenvolvimento do trânsito.

Previsão Física

Produto: Ações Integradas (Unidade) Total: 2.511.117,0
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0018 - Cultura Viva

Orgão: SEMCULT - Secretaria Municipal de Cultura Natureza: Finalístico

Objetivo: Promover, Desenvolver, Fomentar, e Manter Ações Culturais, Artísticas, Cristãs tradicionais, populares no Âmbito do Município de Cariacica

Público Alvo: Munícipes e servidores em geral.

Ações

1011 - Ampliação, Construção e Reforma de Equipamentos Culturais no Município
Objetivo
Ampliação de equipamentos já existentes no município para potencialização de suas atividades e Construção de novos e modernos equipamentos de artes para ações diversas.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Unidade) Total: 30,0

1042 - Cidade Literária
Objetivo
Fomentar a literatura de forma itinerante, aprimorando a leitura e estudo nas comunidades, utilizando de unidade móvel itinerante, como meio de locomoção e fácil acesso, expandindo o projeto Biblioteca digital como forma de acessibilidades virtual em meio alternativo de comunicação a todos os
segmentos.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Porcentagem) Total: 10,0

1059 - Cultura na Cidade
Objetivo
Ações itinerantes promovendo a cultura pelos bairros do município, descobrindo e potencializando agentes culturais por todos os cantos da cidade. Ações culturais de atuações com oficinas, palestras, fóruns, seminários, festivais, concursos, salas virtuais e apresentações gerais.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Unidade) Total: 9,0

1066 - Difusão de Editais Diversos
Objetivo
Realizar em parcerias com entidades sem fins lucrativos, associações e Organizações de Sociedade Civil (OSC), dentre outras, com o suporte e amparo da Lei nº13.019/14, ações que visam a desenvolver, manter e difundir estratégias dos setores culturais e economias criativa/solidária em nossa cidade.
Editais para celebração de termos de colaboração e fomento cultural e desenvolvimento econômico e de rendimento não profissional.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Unidade) Total: 8,0

1138 - Incentivo e Fomento à Cultura de Carnaval, Escolas de Samba, Agremiações e Blocos Carnavalescos
Objetivo
Dar suporte ao segmento por um carnaval popular onde não há palco e as estrelas são os foliões. Seja nas ruas, nos becos, nas praças, na periferia, percorrendo roteiros ou parados, o sucesso das escolas de samba ou de cada bloco é feito pelas multidões que acompanham e que fazem o retrato de um
momento comprometido com a descontração.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Unidade) Total: 9,0
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1140 - Incentivo e Fomento à Profissionalização Cultural
Objetivo
Fomentar e apoiar a profissionalização Cultural.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Unidade) Total: 31,0

2137 - Incentivo e Fomento a Eventos Religiosos
Objetivo
Apoiar a realização de eventos religiosos.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Unidade) Total: 10,0

2139 - Incentivo e Fomento à Lei João Bananeira.
Objetivo
Fomentar a cultura em diversas áreas e linguagens artísticas oportunizando a criação, inserção, produção, disseminação e visibilidade da cultura do município com a destinação de no mínimo 1% a até 5% da arrecadação de ISSQN para o incentivo cultural conforme disposto nas Leis 4.368/2005 e
5.477/2015.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Unidade) Total: 10,0

2141 - Incentivo e Fomento às Festas Tradicionais e de Movimentos Culturais e Populares
Objetivo
Promover a festividade do município, incentivando sua manutenção, visibilidade e maior acessibilidade e participação popular. Apresentando suporte para apresentações gerais do evento.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Unidade) Total: 10,0

2158 - Manutenção do Fundo Municipal de Cultura
Objetivo
Abertura de editais para ações culturais tais como: translado de artistas e produtores culturais; circulação de espetáculos, mostras e shows para além dos limites do município; custeio de inscrição em eventos artísticos e científicos de formação estético-cultural; captação de recursos vinculados Fundo à
Fundo (FUNCULTURA e FUTURA).

Previsão Física

Produto: Ação de Manutenção Mantida (Unidade) Total: 10,0

2175 - Manutenção, Reforma e Conservação do Centro Histórico Eduartino Silva
Objetivo
Gerir o Centro Histórico Eduartino Silva com serviços e aquisição de materiais para a realização de atividades artísticas e culturais nesse espaço. Bem como manter sua manutenção, promover reformas que visam sua conservação, mantendo o patrimônio histórico e seus acervos preservados.

Previsão Física

Produto: Manutenção e Reforma de Equipamentos Públicos(Unid) (Unidade) Total: 4,0

2176 - Manutenção, Reforma e Conservação dos Prédios e Equipamentos Públicos
Objetivo
Manter e conservar em boas condições os prédios e equipamentos públicos, incluindo a aquisição de materiais diversos para desenvolvimentos e manutenção de atividades, projetos e ações.

Previsão Física

Produto: Manutenção e Reforma de Equipamentos Públicos(Unid) (Unidade) Total: 10,0
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2246 - Tombo, Registros, Conservação e Fomento do Patrimônio Cultural Municipal
Objetivo
Mapeamento, Diagnóstico e Estudos Técnicos para Tombamento de Bens Culturais do Patrimônio Material e Registro de Bens Culturais do Patrimônio Imaterial de Cariacica. Promover a difusão, educação e princípios básicos de cidadania do Patrimônio Cultural do município de Cariacica. Manter viva a
memória do Patrimônio Cultural do município, promovendo a Educação Patrimonial como um instrumento de “alfabetização cultural” para que possibilite aos cidadãos cariaciquenses à compreensão de seu universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Utilizando-a como
insumo de fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo, para um melhor usufruto destes bens, propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural do nosso patrimônio. Resguardar através de legislação e parcerias os bens
patrimoniais materiais e imateriais do município de Cariacica, protegendo e preservando suas origens. Salvaguardar os bens culturais de natureza material e imaterial do município através de instrumentos e mecanismos legais e judiciais tais como os registros, os tombamentos e as apropriações quando
necessárias, bem como pela utilização de ação civil pública e de ação popular, para promoção, proteção e preservação do patrimônio cultural, artístico e histórico de Cariacica.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Unidade) Total: 0,3
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0019 - Cariacica + Rural

Orgão: SEMAP - Secretaria Municipal de Agricultura Pesca Natureza: Finalístico

Objetivo: Desenvolver ações que permitam o fomento, a promoção e consequentemente, o desenvolvimento da agricultura e da pesca no município.

Público Alvo: Não Informado

Ações

2032 - Campo Forte
Objetivo
Identificar áreas e produtores com características de produção semelhantes, adquirir e fornecer mudas e insumos a fim de promover o desenvolvimento agrícola local.

Previsão Física

Produto: Produtor Beneficiado (Unidade) Total: 100,0

2082 - Estruturação e Manutenção da Patrulha Rural Mecanizada e da Cadeia Produtiva
Objetivo
Aquisição e manutenção de frota de caminhões, máquinas e equipamentos da patrulha rural mecanizada a fim de estruturar a cadeia produtiva agrícola do município.

Previsão Física

Produto: Patrulha Rural Mecanizada Mantida (Porcentagem) Total: 100,0

2093 - Fomento a Cadeia da Piscicultura e da Pesca
Objetivo
Apoiar e fomentar o desenvolvimento do setor pesqueiro artesanal e da piscicultura de água doce.

Previsão Física

Produto: Cadeia da Pesca e da Piscicultura Fomentada (Unidade) Total: 1,0

2094 - Fomento a Extensão Rural para Criação e Manutenção de Hortas
Objetivo
Ofertar assistência técnica e extensão rural para as escolas e comunidades visando a produção de alimentos.

Previsão Física

Produto: Assistência Técnica Realizada (Unidade) Total: 228,0

2097 - Fomento ao Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M.
Objetivo
Aquisição de equipamentos, materiais, insumos bem como contratação de análises laboratoriais e fiscais para avaliação da qualidade de produtos de origem animal.

Previsão Física

Produto: Serviço de Inspeção Mantido (Porcentagem) Total: 100,0

2099 - Fomento às Feiras Agroecológicas
Objetivo
Aquisição de insumos, equipamentos e implementos para a manutenção e formação de novas feiras agroecológicas.

Previsão Física

Produto: Feiras Agroecológicas Mantidas (Unidade) Total: 4,0
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2142 - Inclusão Rural
Objetivo
Desenvolver ações para a participação de agricultores/pescadores em feiras, eventos, capacitações e visitas técnicas.

Previsão Física

Produto: Produtor Beneficiado (Unidade) Total: 220,0

2161 - Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais
Objetivo
Contratação de serviços de caminhões, máquinas e equipamentos, aquisição de manilhas para drenagem nas vias e materiais de construção para manutenção continuada das estradas rurais.

Previsão Física

Produto: Estradas Mantidas (Km) Total: 280,0
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0020 - Programa de Desenvolvimento e Manutenção das Ações da Educação

Orgão: SEME - Secretaria Municipal de Educação Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo: Assegurar os serviços de apoio aos Centros Municipais de Educação Infantil e Unidades Municipais de Ensino Fundamental.

Público Alvo: Comunidade Escolar

Ações

2002 - Adquirir e Distribuir Uniformes aos Alunos da Rede Municipal de Ensino
Objetivo
Garantir o imperativo legal preconizado no Art. 4º da Lei 9.394/96.

Previsão Física

Produto: Uniformes Adquiridos e Distribuídos (Porcentagem) Total: 45,0

2026 - Assegurar o Programa Suplementar de Transporte Escolar
Objetivo
Assegurar o imperativo legal estabelecido no Art. 4º da Lei nº. 9.394/96 LDB.

Previsão Física

Produto: Adolecente Acolhido (Unidade) Total: 507,8

2027 - Assegurar o Programa de Alimentação Saudável nas Unidades de Ensino da Rede Municipal
Objetivo
Garantir repasse dos recursos financeiros do município e FNDE destinados a Alimentação Escolar aos(as) alunos(as) matriculados na Rede Municipal de Ensino de Cariacica cumprindo assim o estabelecido no Art. 4º da Lei 9.394/96 - LDB).

Previsão Física

Produto: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR GARANTIDA (Porcentagem) Total: 100,0

2028 - Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Objetivo
Assegurar a gestão democrática nas unidade de ensino afim de oferecer uma educação de qualidade.

Previsão Física

Produto: Unidade de Ensino com Recurso Financeiro Repassado (Porcentagem) Total: 100,0

2108 - Fortalecimento dos Orgãos Ligados a Educação
Objetivo
Garantir o funcionamento dos Conselhos municipais ligados a Educação.

Previsão Física

Produto: Conselhos Funcionando (Unidade) Total: 2,0

2157 - Manutenção de Unidade - SEME
Objetivo
Visa garantir o gerenciamento e elaboração de ações técnicos administrativos para atender as demanda da Secretaria Municipal de Educação.

Previsão Física

Produto: Unidade Mantida (%) (Porcentagem) Total: 100,0
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2160 - Manutenção dos Serviços de Apoio as Unidades de Ensino da Rede Municipal
Objetivo
Assegurar todos os serviços de apoio as unidades de ensino da Rede Municipal de Ensino de Cariacica.

Previsão Física

Produto: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENS E ADULTOS (Porcentagem) Total: 100,0

2202 - Promover a Formação Continuada e Avaliação dos Trabalhadores da Educação
Objetivo
Realizar formação continuada dos servidores da educação, conforme demandas identificadas em cada categoria no cotidiano das atividades desenvolvidas no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Cariacica.

Previsão Física

Produto: Formações Realizadas (Porcentagem) Total: 100,0

2207 - Realizar Processo Seletivo
Objetivo
Contratar trabalhadores da área da educação para da condições de acesso à escola.

Previsão Física

Produto: Processo Seletivo Realizados (Unidade) Total: 4,0

2221 - Remuneração de Pessoal Ativo - SEME
Objetivo
Assegurar os recursos humanos para atender as demandas da Rede Municipal de Ensino.

Previsão Física

Produto: SERVIDOR REMUNERADO (Porcentagem) Total: 100,0

2223 - Remuneração de Pessoal Ativo da Rede Municipal de Ensino de Cariacica
Objetivo
Assegurar os recursos humanos para atender a Rede Municipal de Ensino de Cariacica através de suas modalidades.

Previsão Física

Produto: PROFESSOR REMUNERADO (Porcentagem) Total: 100,0

3202 - Remun.de Pessoal Ativo da Rede Mun. de Ensino de Cariacica-CRECHE
Objetivo
Assegurar os recursos humanos para atender a Rede Municipal de Ensino de Cariacica através de suas modalidades.

Previsão Física

Produto: PROFESSOR REMUNERADO (Porcentagem) Total: 100,0

3203 - Remuneração de Pessoal Ativo SEME-CRECHE
Objetivo
Assegurar os recursos humanos para atender as demandas da Rede Municipal de Ensino - creche

Previsão Física

Produto: SERVIDOR REMUNERADO (Porcentagem) Total: 100,0
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3205 - Assegurar o Prog. de Alimentação Saudável nas Unid. de Ensino da Rede Municipal-CRECHE
Objetivo
Garantir repasse dos recursos financeiros do município e FNDE destinados a Alimentação Escolar aos(as) alunos(as) matriculados na Rede Municipal de Ensino de Cariacica cumprindo assim o estabelecido no Art. 4º da Lei 9.394/96 - LDB).

Previsão Física

Produto: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR GARANTIDA (Porcentagem) Total: 100,0

3207 - Adquirir e Distribuir Uniformes aos Alunos da Rede Mun.de Ensino-CRECHE
Objetivo
Garantir o imperativo legal preconizado no Art. 4º da Lei 9.394/96.

Previsão Física

Produto: Uniformes Adquiridos e Distribuídos (Porcentagem) Total: 100,0

3208 - Manut.dos Serviços de Apoio as Unidades de Ensino da Rede Municipal SEME - CRECHE
Objetivo
Assegurar todos os serviços de apoio as unidades de ensino da Rede Municipal de Ensino de Cariacica.

Previsão Física

Produto: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (Porcentagem) Total: 100,0

3210 - Promover a Formação Continuada e Avaliação dos Trab. da Educação-CRECHE
Objetivo
Realizar formação continuada dos servidores da educação, conforme demandas identificadas em cada categoria no cotidiano das atividades desenvolvidas no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Cariacica.

Previsão Física

Produto: Formações Realizadas (Porcentagem) Total: 100,0

3211 - Autonomia Financeira das Unidades de Ensino-CRECHE
Objetivo
Assegurar a gestão democrática nas unidade de ensino afim de oferecer uma educação de qualidade.

Previsão Física

Produto: Unidade de Ensino com Recurso Financeiro Repassado (Porcentagem) Total: 100,0
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0021 - Integração de Governo

Orgão: SEMGO - Secretaria Municipal de Governo Natureza: Gestão Integrada

Objetivo: Promover e integrar os diversos órgãos e as ações do Governo Municipal

Público Alvo: Munícipes e servidores.

Ações

2037 - Cariacica + Perto de Você
Objetivo
Gestão integrada do Cariacica + perto de Você envolvendo todos os órgãos do Governo Municipal.

Previsão Física

Produto: Ações Integradas (Unidade) Total: 16,0

2080 - Estrutura e Organização de Eventos
Objetivo
Contratação de empresa para fornecimento de estrutura e organização de eventos organizados pela municipalidade.

Previsão Física

Produto: AÇÃO REALIZADA (Porcentagem) Total: 48,0

2100 - Fortalecer Ações de Integração
Objetivo
Realizar ações de integração entre o Governo Municipal, municípios da Grande Vitória, Governo do Estado e demais municípios do Espírito Santo, bem como organizações estaduais e nacionais, visando o planejamento de ações conjuntas para a resolução de problemas enfrentados pelos diversos
órgãos públicos.

Previsão Física

Produto: Ações Integradas (Unidade) Total: 48,0
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0022 - Melhoria Regulatória

Orgão: PROGER - Procuradoria Geral do Município Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo: Revisão e Regulamentação das legislações inerentes a Lei de Regularização de Edificações, Lei do Disque Silêncio, Código de Obras, Código de Posturas e Código de Feiras.

Público Alvo: Servidores e Munícipes.

Ações

1077 - Elaboração e Implantação do Código de Feiras
Objetivo
Trazer uma padronização do lyout das barracas, uniformização dos feirantes, regulamentação da cobrança da taxa de limpeza e aplicação das sanções administrativas. Bem como o ordenamento territorial nesses ambientes.

Previsão Física

Produto: Cadastros Atualizados (Porcentagem) Total: 0,0

1228 - Revisão da Lei de Regularização de Edificações
Objetivo
Considerando que a Lei nº 6070/2020 referente ao Programa de Regularização de Edificações, possui duração de 04 (quatro) anos, contados a partir da publicação, a saber 12/05/2020. A mesma será extinta dia 12/05/2024, portanto, faz-se necessário a revisão desta lei afim de dar continuidade dos
processos de regularização de imóveis no município de Cariacica.

Previsão Física

Produto: Legalização de Imóveis (Unidade) Total: 0,0

1229 - Revisão da Lei do Disque Silêncio
Objetivo
Considerando Lei Municipal de nº 039/2001, onde se cria o setor do "Disque Silêncio", hoje sendo a Coordenação de Disque Silêncio, pertencente a Gerência de Monitoramento Ambiental - SEMDEC; Considerando a necessidade de sua revisão para uma adequação as demandas atuais do município.
Faz-se necessária sua revisão.

Previsão Física

Produto: Controle Ambiental do Município Realizado (Porcentagem) Total: 0,0

1230 - Revisão do Código de Obras
Objetivo
O Código de Obras atual (5732/2017) encontra-se incompatível com a realidade do município. Necessitando de revisão.

Previsão Física

Produto: Ordenamento Territorial Desenvolvido (Unidade) Total: 0,0

1231 - Revisão do Código de Posturas
Objetivo
Atualizar as diretrizes da Posturas com o município a fim de trazer melhorias para os comerciantes e os moradores.

Previsão Física

Produto: Empresas Instaladas e Regularizadas (Porcentagem) Total: 0,0
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0023 - Comunicação Instuticional

Orgão: SEMCOM - Secretaria Municipal de Comunicação Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo: Promover a Comunicação Institucional da PMC.

Público Alvo: Não Informado

Ações

2116 - Gestão da Comunicação
Objetivo
Realizar a Gestão da Comunicação do Governo Municipal com a divulgação das ações de Governo, com a produção de peças publicitárias de cunho informativo e educativo, além do monitoramento e análise de mídias.

Previsão Física

Produto: Gestão da Comunicação (Unid) (Unidade) Total: 1,0
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0024 - Modernização da PROGER

Orgão: PROGER - Procuradoria Geral do Município Natureza: Finalístico

Objetivo: Melhorar e otimizar o trabalho do ponto de vista prático e com soluções mais eficientes, equânimes e modernas na realização de peças jurídicas.

Público Alvo: SERVIDORES DA PROCURADORIA

Indicadores

Despesa Total

Ações

2024 - Aquisição de Materiais e Equipamentos
Objetivo
otimizar o tempo despendido com a emissão de pareces jurídicos e defesas judiciais.

Previsão Física

Produto: Serviços Implantado e Mantido (Porcentagem) Total: 48,0

2057 - Criação e Instalação do Centro de Estudos Jurídicos
Objetivo
melhorar o estudo e o debate jurídico acerca de temas relevantes

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Porcentagem) Total: 100,0
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0025 - Processo Legislativo

Orgão: CMC - Câmara Municipal de Cariacica Natureza: Finalístico

Objetivo: Promover a Administração da Câmara e divulgar os Atos dos Processos Legislativos.

Público Alvo: Não Informado

Ações

1022 - Aquisição de Equipamentos
Objetivo
Compra de Equipamentos e Materiais Permanentes

Previsão Física

Produto: Adquirir Equipamentos (Unidade) Total: 400,0

1215 - Reforma e Construção da Sede Legislativa
Objetivo
Construção da Sede da Câmara Municipal de Cariacica - Composta Pelos Gabinetes Parlamentares e Setores Administrativos - JUSTIFICA-SE E SE FAZ NECESSÁRIA PELA INEXISTÊNCIA ATUALMENTE DE UMA SEDE PRÓPRIA E QUE ESTRUTURALMENTE ATENDA AS NECESSIDADES DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL. AGUARDANDO RECEBIMENTO DE CONVÊNIO/RECURSOS. Obras e Instalações

Previsão Física

Produto: Câmara Municipal Reformada / Ampliada (Unidade) Total: 200,0

2001 - Administração de Recursos Humanos
Objetivo
Vencimentos e Vantagens Fixas, Obrigações Patronais, Despesas de Exercícios Anteriores, Obrigações Patronais Intra-Orçamentárias Acordo Servidores Efetivos - Quitação da Diferença Salarial dos Efetivos da Câmara Municipal de Cariacica - Lei 4919/2012

Previsão Física

Produto: Pagamento em Porcentagem (Porcentagem) Total: 100,0

2035 - Capacitação e Treinamento
Objetivo
Implantação do Interlegis - Oferecer curso e Treinamento aos Servidores e Vereadores. Diárias Pessoal Civil, Auxilio Financeiro a estudantes, Passagens e Despesas com Locomoção, Despesas de Exercícios Anteriores.

Previsão Física

Produto: Pessoas Capacitadas (Pessoas) Total: 80,0

2148 - Manutenção da Câmara
Objetivo
* Criação do Aplicativo da Câmara Municipal de Cariacica - O OBJETIVO DA PRESENTE CRIAÇÃO É FACILITAR A COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COM OS MUNÍCIPES E DISPONIBILIZAR UMA NOVA FERRAMENTA DE ACESSO AS INFORMAÇÕES - OUVIDORIA. ESSA AÇÃO
SERÁ ALOCADA EM MANUTENÇÃO DA CÂMARA. * Cumprimento de Exigência do E-Social - A partir de julho de 2022 a Câmara Municipal de Cariacica, precisa contratar uma empresa responsável para cumprir exigência do E-Social, onde deverão ser enviados pela Câmara, os dados de segurança e
saúde no trabalho (SST). * Material de Consumo, Diversas Despesas de Pessoal - Contratos Terceirização, Serviços de Consultoria, Outros Serviços Terceiros Pessoa Física, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica, Contribuições e Auxilio Alimentação.

Previsão Física

Produto: Câmara Mantida (Unidade) Total: 1,0
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2191 - Pagamento de Pensionistas
Objetivo
Pensões do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Previsão Física

Produto: Pagamento de Pensionistas (Pessoas) Total: 3,0
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0026 - Integridade PMC

Orgão: SEMCONT - Secretaria Municipal de Controle e Transparência Natureza: Gestão Integrada

Objetivo:
implantação de políticas relacionadas a integridade e instituição do programa de integridade do município contendo medidas de disseminação voltadas para cultura de integridade, além disso, aperfeiçoar os instrumentos de controles já existentes no Poder
Executivo Municipal, de forma a manter um conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção e prevendo sanções objetivas para práticas de corrupção e fraudes, além de prevenir irregularidades e outros possíveis desvios
éticos.

Público Alvo: Servidores Públicos.

Ações

1087 - Fomentar a elaboração de Planos de Integridade Setoriais
Objetivo
Cada Unidade Gestora da Administração Municipal do Poder Executivo é responsável por elaborar e publicar seu plano de integridade específico, a Secretaria Municipal de Controle e Transparência, por intermédio da Gerência de Integridade Governamental, é a responsável pelo acompanhamento e
revisão de cada plano de integridade.

Previsão Física

Produto: Plano Elaborado (Unidade) Total: 7,0

2088 - Fomentar o Comitê Intersetorial de Integridade
Objetivo
Manter, auxiliar e estimular o funcionamento do Comitê Intersetorial de Integridade, responsável por dar diretrizes gerais relacionadas a implantação do Programa de Integridade do Poder Executivo Municipal.

Previsão Física

Produto: Ação Mantida e Desenvolvida (Unidade) Total: 100,0

2089 - Fomentar o Sistema de Auditorias
Objetivo
Ampliar substancialmente o número de auditorias realizadas anualmente no âmbito da Administração Municipal, com o objetivo de uma avaliação objetiva e independente da gestão de processos, procedimentos, controles e governança da organização.

Previsão Física

Produto: Ação Implementada (Unidade) Total: 100,0

2090 - Fomentar o Sistema de Controle Interno
Objetivo
Implementar e impulsionar o crescimento do sistema de controle interno da Administração Municipal por intermédio de atualizações constantes das instruções normativas do município, análises de processos e atendimento às demandas dos órgãos de controle externo.

Previsão Física

Produto: Ação Implementada (Unidade) Total: 100,0

2091 - Fomentar o Sistema de Ouvidoria
Objetivo
Não Informado

Previsão Física

Produto: Sistema Mantido (Unidade) Total: 48,0
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2092 - Fomentar o Sistema de Transparência
Objetivo
Implementar ações voltadas à transparência ativa e passiva no município, utilizando-se de boas práticas relacionadas ao tema, de forma a maximizar a percepção de transparência municipal mantendo a excelência do sistema de transparência municipal.

Previsão Física

Produto: Sistema Mantido (Unidade) Total: 100,0

2101 - Fortalecer a Cultura da Ética, Integridade e Gestão de Riscos
Objetivo
Fortalecer a Cultura da Ética, Integridade e Gestão de Riscos no âmbito municipal mediante ações voltadas a organização de palestras e divulgação sobre os temas relacionados com a parceria dos colegiados instituídos responsáveis pela manutenção da Ética e Integridade no município.

Previsão Física

Produto: Ação Implementada (Unidade) Total: 100,0

2133 - Implementar o Código de Ética da Administração
Objetivo
Fomentar a atuação das instâncias de ética e integridade do município, e cooperar na formulação de políticas e diretrizes gerais com vistas à implementação do código de ética e integridade da Administração Municipal.

Previsão Física

Produto: Ações e Políticas Implementadas (Unidade) Total: 100,0

2144 - Instituir Políticas e Metodologias de Gestão de Riscos
Objetivo
Atuar na formulação de políticas e metodologias claras e objetivas voltadas a gestão de riscos no âmbito da Administração municipal.

Previsão Física

Produto: Politica Desenvolvida (Unidade) Total: 100,0

2145 - LGPD+ - Implementação e Estruturação Contínua da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
Objetivo
Implementar conjunto de práticas que devem ser realizadas para fazer com que esta municipalidade esteja em concordância com os dispositivos legais do país ao qual está inserida à LGPD.

Previsão Física

Produto: Ações e Políticas Implementadas (Unidade) Total: 100,0
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0027 - Apoio Administrativo PMC

Orgão: SEMGE - Secretaria Municipal de Gestão Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestação de serviços e manutenção das unidades.

Público Alvo: Unidades da PMC.

Ações

2060 - Custos Administrativos com Instituições Financeiras.
Objetivo
Manter o controle dos custos administrativos com Instituições Financeiras.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Porcentagem) Total: 100,0

2153 - Manutenção da Unidade - Fundo de Assistência Social
Objetivo
Promover a manutenção da Unidade Administrativa, Fundo de Assistência Social e aquisição de materiais e serviços relacionados a atividade da secretaria.

Previsão Física

Produto: Unidade Mantida (Unidade) Total: 4,0

2156 - Manutenção de Unidade
Objetivo
Promover a manutenção da Unidade Administrativa da SEMGE, e possibilitar a aquisição de materiais e serviços relacionados as atividades da Secretaria.

Previsão Física

Produto: Unidade Mantida (Unid) (Unidade) Total: 1,0
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0028 - Gestão de Finanças Públicas

Orgão: SEMFI - Secretaria Municipal de Finanças Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo: Ampliar a captação da receita municipal respeitando os princípios da economicidade reduzindo gastos visando o controle dos recursos públicos.

Público Alvo: Não Informado

Ações

2064 - Desenvolvimento e Manutenção das Ações de Administração Tributária - SEMFI
Objetivo
Prover a manutenção e aquisição de materiais e serviços relacionados a atividade da Administração Tributária em perfeito funcionamento dentro da estrutura da PMC.

Previsão Física

Produto: Unidade Mantida (%) (Porcentagem) Total: 100,0

2131 - Implantação e Manutenção de Ferramentas de Controle Tributário
Objetivo
Adquirir e manter ferramentas adequadas para o controle tributário, proporcionando um ambiente fiscal adequado para o desenvolvimento das atividades relacionadas com qualidade.

Previsão Física

Produto: Serviços Implantado e Mantido (Porcentagem) Total: 100,0

2214 - Recuperação e Recebimentos de Créditos Tributários
Objetivo
Intensificar a recuperação e recebimentos de créditos inadimplentes visando o acréscimo da receita municipal.

Previsão Física

Produto: Serviços Implantado e Mantido (Porcentagem) Total: 100,0
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0029 - Condenações e Custas Judiciais de Outras Unidades

Orgão: PROGER - Procuradoria Geral do Município Natureza: Finalístico

Objetivo: Evitar que a Fazenda Municipal fique inadimplente com relação as condenações determinadas pelos órgãos judiciais no geral.

Público Alvo: MUNICIPALIDADE.

Ações

2189 - Pagamento de Custas
Objetivo
cumprimento de ordem judicial

Previsão Física

Produto: Pagamento em Porcentagem (Porcentagem) Total: 400,0

2190 - Pagamento de Honorários Periciais
Objetivo
cumprimento de ordem judicial

Previsão Física

Produto: Pagamento em Porcentagem (Porcentagem) Total: 400,0

2195 - Pagamento de Requisição de Pequeno Valor
Objetivo
cumprimento de ordem judicial

Previsão Física

Produto: Pagamento em Porcentagem (Porcentagem) Total: 400,0
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0030 - Manutenção Administrativa do IPC

Orgão: IPC - Instituto de Previdência Dos Servidores do Município da Cariacica Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo: Atender e executar as atividades necessárias da Administração Pública para o desenvolvimento operacional do Instituto de Previdência de Cariacica.

Público Alvo: Servidores e Segurados

Ações

2154 - Manutenção da Unidade IPC
Objetivo
Executar Serviços de Terceiros e aquisição de materiais para manutenção da Autarquia

Previsão Física

Produto: Serviço de Manutenção Mantido (Porcentagem) Total: 4,0

2224 - Remuneração de Pessoal Ativo do IPC
Objetivo
Manter o pagamento da remuneração de servidores do Instituto de Previdência.

Previsão Física

Produto: Pessoal Ativo Remunerado (Porcentagem) Total: 4,0

2240 - Sentenças Judiciais
Objetivo
Executar e cumprir as exigências de pagamento de sentenças judiciais.

Previsão Física

Produto: Sentenças Judiciais Cumpridas (Unidade) Total: 4,0
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0031 - Encargos Gerais

Orgão: SEMFI - Secretaria Municipal de Finanças Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo: Proporcionar meios para que se cumpra com os pagamentos do serviço da dívida incluindo as amortizações, encargos, juros, indenizações, sentenças judiciais e outras operações especiais.

Público Alvo: Não Informado

Ações

2194 - Pagamento de Precatório
Objetivo
Pagamento de Precatório.

Previsão Física

Produto: Pagamento em Porcentagem (Porcentagem) Total: 100,0

2196 - Pagamento de Tarifas Bancárias
Objetivo
Pagamento de Tarifas Bancárias

Previsão Física

Produto: Pagamento em Porcentagem (Porcentagem) Total: 100,0

3006 - Amortização, Juros e Encargos da Dívida Pública
Objetivo
Pagamento de Amortização, Juros, e Encargos da Dívida Pública.

Previsão Física

Produto: Pagamento em Porcentagem (Porcentagem) Total: 100,0

3053 - Contribuição para Formação do Pasep
Objetivo
Contribuição para Formação do PASEP

Previsão Física

Produto: Pagamento em Porcentagem (Porcentagem) Total: 100,0
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0032 - Melhoria da Infraestrutura do IPC

Orgão: IPC - Instituto de Previdência Dos Servidores do Município da Cariacica Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo: Realizar a manutenção da infraestrutura do IPC

Público Alvo: Servidores e Assegurados.

Ações

1014 - Aparelhamento das Instalações do IPC
Objetivo
Melhorar a estrutura física do IPC, possibilitando maior conforto aos servidores e segurados do IPC.

Previsão Física

Produto: Ação Implantada (Unidade) Total: 1,0

2150 - Manutenção da Infraestrutura Física do IPC
Objetivo
Reformar e realizar a manutenção do Imóvel do Instituto de Previdência de Cariacica.

Previsão Física

Produto: Estrutura Física Adequada (Unidade) Total: 4,0
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0033 - Gestão de Benefícios do IPC

Orgão: IPC - Instituto de Previdência Dos Servidores do Município da Cariacica Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo: Manter o pagamento de proventos aos aposentados e pensionistas segurados pelo Instituto de Previdência.

Público Alvo: Assegurados do IPC

Ações

2187 - Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro
Objetivo
Conceder os benefícios previdenciários aos seus segurados.

Previsão Física

Produto: Pagamento Efetuado (Unidade) Total: 48,0

2188 - Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário
Objetivo
Conceder os Benefícios Previdenciários aos seus Segurados.

Previsão Física

Produto: Pagamento (Unidade) Total: 48,0

2192 - Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro
Objetivo
Conceder os Benefícios Previdenciários aos seus Segurados.

Previsão Física

Produto: Pagamento de Pensionistas (Pessoas) Total: 48,0

2193 - Pagamento de Pensionistas - Fundo Previdenciário
Objetivo
Conceder os Benefícios Previdenciários aos seus Segurados.

Previsão Física

Produto: Pagamento de Pensionistas (Pessoas) Total: 48,0

2241 - Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro
Objetivo
Cumprir sentenças judiciais.

Previsão Física

Produto: Sentenças Judiciais Cumpridas (Unidade) Total: 4,0

2242 - Sentenças Judiciais - Fundo Previdenciário
Objetivo
Cumprir sentenças judiciais.

Previsão Física

Produto: Sentenças Judiciais Cumpridas (Unidade) Total: 4,0
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0034 - Modernização da Gestão RPPS

Orgão: IPC - Instituto de Previdência Dos Servidores do Município da Cariacica Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo: Modernizar e executar políticas de boas práticas de gestão destinadas a atestar a qualidade e a funcionalidade do instituto de previdência de Cariacica.

Público Alvo: Servidores e Segurados,.

Ações

2058 - Criação e Manutenção da Escola de Educação Previdenciária
Objetivo
Implementar um plano de capacitação, formação e educação previdenciária junto aos servidores municipais e público de interesse.

Previsão Física

Produto: Á Definir (Unidade) Total: 4,0

2081 - Estruturação do Controle Interno do IPC
Objetivo
Estruturar os procedimentos administrativos, para que seja possível a sua verificação e monitoramento permanentes, com vistas a aperfeiçoar os processos decisórios e conferir maior transparência à gestão.

Previsão Física

Produto: Estrutura Adequada (Bens) Total: 4,0

2084 - Execução da Política de Recenseamento
Objetivo
Garantir a atualização permanente da base de dados cadastrais para maior controle da massa de seus segurados assegurando que as avaliações atuariais anuais reflitam a realidade dessa base, possibilitando dessa forma a correta organização e revisão dos planos de custeio e benefícios. (Gestão e
Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas)

Previsão Física

Produto: Politica Desenvolvida (Unidade) Total: 4,0

2134 - Implementação da Política de Conversão de Documentos em Arquivos Eletrônicos
Objetivo
Adotar gradativamente procedimentos de conversão de documentos e processo em arquivos eletrônicos buscando economicidade através da digitalização e garantindo a segurança das informações do RPPS, reduzindo os riscos de falhas, danos e prejuízos que possam comprometer os objetivos da
instituição.

Previsão Física

Produto: Política Pública Implementada (Unidade) Total: 4,0

2135 - Implementação das Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor
Objetivo
Implantar sistema articulado e coordenado de medidas preventivas, que visem à redução dos riscos inerentes ao ambiente de trabalho e das situações que provocam o adoecimento e a incapacidade laborativa dos servidores.

Previsão Física

Produto: Politica Desenvolvida (Unidade) Total: 4,0
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2136 - Implementação do Sistema de Integridade e Boas Práticas
Objetivo
Implementar o sistema de qualidade criando um conjunto de normas e padrões para os procedimentos que garantam transparência, reprodutibilidade, segurança, eficácia, eficiência e efetividade, fazendo assim com que todos os colaboradores estejam conscientes da importância das boas práticas na
consecução de cada tarefa e de como esta tem que ser realizada para garantir a qualidade dos procedimentos e resultados.

Previsão Física

Produto: Sistema Mantido (Unidade) Total: 4,0
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0035 - Capacitação de Recursos Humanos do IPC

Orgão: IPC - Instituto de Previdência Dos Servidores do Município da Cariacica Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo: Realizar a capacitação dos servidores e concurso público para melhora a qualidade dos serviços prestados e manter o quadro de servidores estatutários do IPC.

Público Alvo: Servidores e Assegurados.

Ações

2033 - Capacitação de Servidores do IPC
Objetivo
PROMOVER AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, POTENCIALIZANDO O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS, INDIVIDUAIS E COLETIVAS, BUSCANDO A EXCELÊNCIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SEGURADOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Previsão Física

Produto: Servidor Capacitado (Unidade) Total: 80,0

2041 - Certificação dos Representantes do IPC
Objetivo
Certificar os dirigentes, servidores das áreas específicas e membros dos órgãos colegiados.

Previsão Física

Produto: Servidor Capacitado (Unidade) Total: 96,0

2043 - Concurso Público do IPC
Objetivo
MANTER O QUADRO EFETIVO DO IPC

Previsão Física

Produto: Concurso Público (Unidade) Total: 1,0

58



0036 - Apoio Administrativo e Operacional SEMUS

Orgão: FMS - Fundo Municipal de Saúde. Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo: Manter e garantir os contratos administrativos e operacionais ativo no âmbito de toda a Secretária Municipal de Saúde.

Público Alvo: Servidores da Saúde e Munícipes.

Ações

2155 - Manutenção de Unidade
Objetivo
Manter e garantir os serviços de água, energia, telefonia, internet e as manutenções necessárias para o funcionamento integral de todas as Unidades Básicas de Saúde

Previsão Física

Produto: Unidade Mantida (%) (Porcentagem) Total: 400,0

2216 - Remuneração de Pessoal Ativo
Objetivo
Manter e garantir a remuneração dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

Previsão Física

Produto: Pessoal Ativo Remunerado (Porcentagem) Total: 400,0
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0037 - Gestão de Pessoas PMC

Orgão: SEMGE - Secretaria Municipal de Gestão Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para remuneração dos servidores ativos do Município de Cariacica.

Público Alvo: Servidores ativos

Ações

1208 - Realização de Concursos Públicos
Objetivo
Realização de Concursos Públicos para admissão de novos servidores.

Previsão Física

Produto: Ação Implementada (Unidade) Total: 0,0

2217 - Remuneração de Pessoal Ativo
Objetivo
Viabilizar a remuneração do pessoal ativo da SEMGE, bem como a contribuição do Município para o custeio dos regimes de Previdência Próprio e Complementar.

Previsão Física

Produto: Pessoal Ativo Remunerado (Porcentagem) Total: 100,0

2218 - Remuneração de Pessoal Ativo - AGENTE DE TRÂNSITO
Objetivo
Viabilizar a remuneração do pessoal ativo da SEMDEFES-AGENTE DE TRÂNSITO, bem como a contribuição do Município para o custeio dos regimes de Previdência Próprio e Complementar.

Previsão Física

Produto: Pessoal Ativo Remunerado (Porcentagem) Total: 100,0

2219 - Remuneração de Pessoal Ativo - FUNDO DE ASSISTÊNCIA
Objetivo
Viabilizar a remuneração do pessoal ativo do FUNDO DE ASSISTÊNCIA, bem como a contribuição do Município para o custeio dos regimes de Previdência Próprio e Complementar.

Previsão Física

Produto: Pessoal Ativo Remunerado (Porcentagem) Total: 100,0

2220 - Remuneração de Pessoal Ativo - GUARDA MUNICIPAL
Objetivo
Viabilizar a remuneração do pessoal ativo da GUARDA MUNICIPAL, bem como a contribuição do Município para o custeio dos regimes de Previdência Próprio e Complementar.

Previsão Física

Produto: Pessoal Ativo Remunerado (Porcentagem) Total: 100,0

2222 - Remuneração de Pessoal Ativo - SEMFI/TRIBUTÁRIO
Objetivo
Viabilizar a remuneração do pessoal ativo da SEMFI-TRIBUTÁRIO, bem como a contribuição do Município para o custeio dos regimes de Previdência Próprio e Complementar.

Previsão Física

Produto: Pessoal Ativo Remunerado (Porcentagem) Total: 100,0
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0038 - Apoio Operacional PMC

Orgão: SEMGE - Secretaria Municipal de Gestão Natureza: Apoio Administrativo

Objetivo: Garantir as condições necessárias à execução das atividades de apoio operacional no âmbito da PMC.

Público Alvo: Servidores e munícipes.

Ações

2112 - Gestão Administrativa de Convênios e Contratos de Repasse de Recursos
Objetivo
Realizar a gestão administrativa de convênios e contratos de repasse de recursos assinados pelo Município de Cariacica, garantindo o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pelo Município.

Previsão Física

Produto: AÇÃO REALIZADA (Porcentagem) Total: 48,0

2114 - Gestão Documental
Objetivo
Implementar, manter e executar atividades e ações inerentes e manutenção da Gestão Documental da PMC.

Previsão Física

Produto: Ação Implementada (Unidade) Total: 4,0

2115 - Gestão Patrimonial
Objetivo
Implementar, manter e executar atividades e ações inerentes e manutenção da Gestão Patrimonial da PMC.

Previsão Física

Produto: Ação Implementada (Unidade) Total: 4,0

2117 - Gestão de Atos Oficiais
Objetivo
Realizar a gestão dos Atos Oficiais da Prefeitura, promovendo a transparência dos atos praticados pelo Poder Executivo Municipal.

Previsão Física

Produto: AÇÃO REALIZADA (Porcentagem) Total: 48,0

2119 - Gestão de Frota Leve
Objetivo
Garantir e manter os serviços de Gestão de frota em atendimento ao interesse público.

Previsão Física

Produto: Atividade Mantida (Unidade) Total: 1,0

61



9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Orgão: SEMFI - Secretaria Municipal de Finanças Natureza: Não Informado

Objetivo: RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Público Alvo: Não Informado

Ações

9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Objetivo
RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Previsão Física

Produto: RESERVA DE CONTINGÊNCIA (A Definir) Total: 1,0
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Prefeitura Municipal de Cariacica
Previsões Financeiras por Secretaria

CMC - Câmara Municipal de Cariacica

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 26.014.958,00 R$ 26.790.212,00 R$ 27.588.723,00 R$ 28.411.190,00 R$ 108.805.083,00

Total R$ 26.014.958,00 R$ 26.790.212,00 R$ 27.588.723,00 R$ 28.411.190,00 R$ 108.805.083,00

FMAS - Fundo Municipal de Assistencia Social

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

RECURSOS VINCULADOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

FMS - Fundo Municipal de Saúde.

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 91.299.433,00 R$ 94.011.116,00 R$ 96.804.149,00 R$ 99.680.973,00 R$ 381.795.671,00

RECURSOS VINCULADOS R$ 53.187.716,00 R$ 53.187.716,00 R$ 53.187.716,00 R$ 53.187.716,00 R$ 212.750.864,00

Total R$ 144.487.149,00 R$ 147.198.832,00 R$ 149.991.865,00 R$ 152.868.689,00 R$ 594.546.535,00

IPC - Instituto de Previdência Dos Servidores do Município da Cariacica

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 51.000.000,00 R$ 52.530.000,00 R$ 54.105.900,00 R$ 55.729.077,00 R$ 213.364.977,00

RECURSOS VINCULADOS R$ 35.850.000,00 R$ 36.925.500,00 R$ 38.033.265,00 R$ 39.174.263,00 R$ 149.983.028,00

Total R$ 86.850.000,00 R$ 89.455.500,00 R$ 92.139.165,00 R$ 94.903.340,00 R$ 363.348.005,00

PROGER - Procuradoria Geral do Município

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 300.800,00 R$ 303.624,00 R$ 307.133,00 R$ 311.347,00 R$ 1.222.904,00

Total R$ 300.800,00 R$ 303.624,00 R$ 307.133,00 R$ 311.347,00 R$ 1.222.904,00

SEMAP - Secretaria Municipal de Agricultura Pesca

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 740.000,00 R$ 763.500,00 R$ 787.765,00 R$ 812.818,00 R$ 3.104.083,00

RECURSOS VINCULADOS R$ 1.600.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.600.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 7.200.000,00

Total R$ 2.340.000,00 R$ 2.763.500,00 R$ 2.387.765,00 R$ 2.812.818,00 R$ 10.304.083,00

SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 9.081.840,00 R$ 9.415.295,00 R$ 9.813.255,00 R$ 10.226.301,00 R$ 38.536.691,00

RECURSOS VINCULADOS R$ 15.430.913,00 R$ 15.144.400,00 R$ 13.975.500,00 R$ 12.723.600,00 R$ 57.274.413,00

Total R$ 24.512.753,00 R$ 24.559.695,00 R$ 23.788.755,00 R$ 22.949.901,00 R$ 95.811.104,00

Emitido em: 27/10/2021
PlanejamentoWeb

Usu: 336
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SEMCOM - Secretaria Municipal de Comunicação

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 5.700.000,00 R$ 5.700.000,00 R$ 5.700.000,00 R$ 5.700.000,00 R$ 22.800.000,00

Total R$ 5.700.000,00 R$ 5.700.000,00 R$ 5.700.000,00 R$ 5.700.000,00 R$ 22.800.000,00

SEMCONT - Secretaria Municipal de Controle e Transparência

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SEMCULT - Secretaria Municipal de Cultura

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 980.000,00 R$ 1.009.000,00 R$ 1.037.900,00 R$ 1.069.727,00 R$ 4.096.627,00

RECURSOS VINCULADOS R$ 981.018,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 981.018,00

Total R$ 1.961.018,00 R$ 1.009.000,00 R$ 1.037.900,00 R$ 1.069.727,00 R$ 5.077.645,00

SEMDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 771.000,00 R$ 840.300,00 R$ 963.600,00 R$ 1.086.900,00 R$ 3.661.800,00

RECURSOS VINCULADOS R$ 5.638.282,00 R$ 5.708.000,00 R$ 5.769.000,00 R$ 5.925.000,00 R$ 23.040.282,00

Total R$ 6.409.282,00 R$ 6.548.300,00 R$ 6.732.600,00 R$ 7.011.900,00 R$ 26.702.082,00

SEMDECIT - Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 922.151,00 R$ 945.616,00 R$ 969.784,00 R$ 994.678,00 R$ 3.832.229,00

RECURSOS VINCULADOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total R$ 922.151,00 R$ 945.616,00 R$ 969.784,00 R$ 994.678,00 R$ 3.832.229,00

SEMDEFES - Secretaria Municipal de Defesa Social

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 7.696.000,00 R$ 7.936.700,00 R$ 8.188.421,00 R$ 8.105.433,00 R$ 31.926.554,00

RECURSOS VINCULADOS R$ 11.636.067,00 R$ 12.841.613,00 R$ 12.841.610,00 R$ 12.841.610,00 R$ 50.160.900,00

Total R$ 19.332.067,00 R$ 20.778.313,00 R$ 21.030.031,00 R$ 20.947.043,00 R$ 82.087.454,00

SEME - Secretaria Municipal de Educação

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 70.307.761,00 R$ 72.590.474,00 R$ 74.844.228,00 R$ 77.212.855,00 R$ 294.955.318,00

RECURSOS VINCULADOS R$ 339.827.415,00 R$ 326.942.918,00 R$ 339.041.586,00 R$ 352.590.086,00 R$ 1.358.402.005,00

Total R$ 410.135.176,00 R$ 399.533.392,00 R$ 413.885.814,00 R$ 429.802.941,00 R$ 1.653.357.323,00
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SEMESP - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 863.200,00 R$ 890.296,00 R$ 918.205,00 R$ 946.951,00 R$ 3.618.652,00

RECURSOS VINCULADOS R$ 3.250.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.300.000,00 R$ 1.300.000,00 R$ 7.050.000,00

Total R$ 4.113.200,00 R$ 2.090.296,00 R$ 2.218.205,00 R$ 2.246.951,00 R$ 10.668.652,00

SEMFI - Secretaria Municipal de Finanças

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 72.989.989,00 R$ 78.700.676,00 R$ 79.062.882,00 R$ 79.395.554,00 R$ 310.149.101,00

Total R$ 72.989.989,00 R$ 78.700.676,00 R$ 79.062.882,00 R$ 79.395.554,00 R$ 310.149.101,00

SEMGE - Secretaria Municipal de Gestão

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 64.019.582,00 R$ 66.875.453,00 R$ 69.819.262,00 R$ 73.242.922,00 R$ 273.957.219,00

Total R$ 64.019.582,00 R$ 66.875.453,00 R$ 69.819.262,00 R$ 73.242.922,00 R$ 273.957.219,00

SEMGO - Secretaria Municipal de Governo

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 1.430.000,00 R$ 1.465.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.535.000,00 R$ 5.930.000,00

Total R$ 1.430.000,00 R$ 1.465.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.535.000,00 R$ 5.930.000,00

SEMOB - Secretaria Municipal de Obras

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 8.270.554,00 R$ 8.524.671,00 R$ 8.786.411,00 R$ 9.056.003,00 R$ 34.637.639,00

RECURSOS VINCULADOS R$ 144.100.000,00 R$ 79.600.000,00 R$ 42.600.000,00 R$ 42.600.000,00 R$ 308.900.000,00

Total R$ 152.370.554,00 R$ 88.124.671,00 R$ 51.386.411,00 R$ 51.656.003,00 R$ 343.537.639,00

SEMSERV - Secretaria Municipal de Serviços

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 68.441.800,00 R$ 65.931.582,00 R$ 68.906.090,00 R$ 71.909.273,00 R$ 275.188.745,00

RECURSOS VINCULADOS R$ 49.941.419,00 R$ 41.199.662,00 R$ 42.495.652,00 R$ 43.830.522,00 R$ 177.467.255,00

Total R$ 118.383.219,00 R$ 107.131.244,00 R$ 111.401.742,00 R$ 115.739.795,00 R$ 452.656.000,00

SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL

2022 2023 2024 2025 Total

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 480.829.068,00 R$ 495.223.515,00 R$ 510.103.708,00 R$ 525.427.002,00 R$ 2.011.583.293,00

RECURSOS VINCULADOS R$ 661.442.830,00 R$ 574.749.809,00 R$ 550.844.329,00 R$ 566.172.797,00 R$ 2.353.209.765,00

Total R$ 1.142.271.898,00 R$ 1.069.973.324,00 R$ 1.060.948.037,00 R$ 1.091.599.799,00 R$ 4.364.793.058,00
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