PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
DAS SUBFUNÇÕES
SUBFUNÇÕES
031
Ação Legislativa
122
Administração
Geral
123
Administração
Financeira
181
Policiamento
241
Assistência ao
Idoso
242
Assistência ao
Portador de
Deficiência
243
Assistência à
Criança e ao
Adolescente
244
Assistência
Comunitária
272
Previdência do
Regime Estatutário

PERCENTUAL
MÍNIMO DA
DESPESA (%)

METAS
Continuidade ao Processo Legislativo estabelecido na
Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei
Orgânica do Município
Atendimento à tomada de decisões na Administração
Municipal, face ao desenvolvimento do Município

4,52

17,57
Atendimento à captação, aplicação,
controle dos recursos financeiros

orientação

e
1,06

Preservação e manutenção da ordem pública
2,04
Subvenção do Recanto dos Velhinhos, concessão de
passe de ônibus urbano para idosos, aposentados e
pensionistas
Concessão de passe de ônibus urbano para deficientes
físicos e subvenções às crianças portadoras de
deficiência

0,36

0,20
Assistência e subvenções às crianças e adolescentes

0,33
Amparo e proteção de pessoas ou grupos com a
finalidade de reduzir ou evitar desequilíbrios sociais
1,93
Amparo e assistência a assegurados e beneficiários

0,03
273
Previdência
Complementar
301
Atenção Básica
302
Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial
303
Suporte Profilático
e Terapêutico

Amparo e assistência a assegurados e beneficiários

305
Vigilância
Epidemiológica

Criação e manutenção de infra-estrutura para prevenção
e combate às endemias, objetivando seu controle e/ou
erradicação, assim como o estabelecimento de medidas
de vigilâncias epidemiológicas
Compreende as ações destinadas a diminuir ou eliminar
carências nutricionais, principalmente nas populações de
baixa renda, a orientar a população sobre valores
nutricionais dos alimentos, e a suprir deficiências
alimentares em geral ou de segmentos específicos como
crianças em idade escolar, nutrizes e seus infantes.
Contribuição compulsória do PASEP

2,31
Comercialização de medicamentos a preços populares
2,97
Criação e manutenção de infra-estrutura
prestação de serviços médicos à população

para

a

14,51
Compreende as ações voltadas para a produção,
distribuição e suprimento de drogas e produtos
farmacêuticos em geral.
1,47

306
Alimentação e
Nutrição

331 Proteção e
Benefícios ao
Trabalhador
361

1,34

2,06

0,53
Proporcionar o ensino fundamental de 1ª a 8ª séries, a

Ensino
Fundamental
364
Ensino Superior

formação da criança e do pré-adolescente, independente
da sua aptidão física ou intelectual
Proporcionar a estudantes carentes de recursos,
condições para a sua participação integral nas atividades
de ensino e cultura
Proporcionar educação à criança desde o seu
nascimento até a idade obrigatoriamente escolar
Proporcionar educação a adolescentes e adultos

365
Educação Infantil
366
Educação de
Jovens e Adultos
367
Proporcionar e ministrar educação aos alunos
Educação Especial mentalmente deficientes, fisicamente prejudicados ou
emocionalmente desajustados
392
Proporcionar a difusão e a preservação da cultura
Difusão Cultural
451
Proporcionar melhores condições às concentrações
Infra-Estrutura
urbanas estabelecendo estrutura adequada para o
Urbana
atendimento da população, objetivando oferecer a
necessária qualidade de vida, realizando, ainda, ações
relativas a planejamento, construção, implantação e
manutenção de canalização de córregos e obras de
infra-estrutura urbana
452
Proporcionar condições para a coleta, varrição e limpeza
Serviços Urbanos
de vias públicas, bem como a destinação final do lixo,
envolvendo trabalhos de aterros sanitários e de
tratamento e ainda, iluminação de logradouros públicos,
planejamento, construção e manutenção das áreas
verdes
482
Promoção e execução de medidas para propiciar
Habitação Urbana moradias à população carente, assim como promover,
incentivar, comandar,
apoiar e executar a política
habitacional do Município
512
Proporcionar o abastecimento de água de boa qualidade,
Saneamento
cuidar do destino final dos esgotos domésticos e
Básico Urbano
despejos industriais e a melhoria das condições
sanitárias da comunidade
541
Proporcionar recursos e meios para o desenvolvimento
Preservação e
de programas, projetos e ações voltados a proteção,
Conservação
recuperação e conservação do meio ambiente no
Ambiental
Município
695
Realização e divulgação de atrativos turísticos no
Turismo
Município
782
Promover melhorias no sistema de transporte
Transporte
Rodoviário
812
Proporcionar o desenvolvimento dos esportes, da
Desporto
recreação e das aptidões físicas do indivíduo
Comunitário
841
Amortização de juros e principal da Dívida por Contrato
Refinanciamento
da Dívida Interna
846
Outros encargos sobre a Dívida por Contrato
Outros Encargos
Especiais
Reserva de contingência
999
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
TOTAL

16,62

0,35
9,80

0,09

0,48
1,70

2,50

6,45

0,53

0,12

0,10
0,23

2,08

2,15

2,47

0,10

1,00
100,00

