
I Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de
Administração - SEMAD

H A M B U R G O I ADMINISTRAÇÃO

Of. nO10/1.160- SEMAD/DGD/JE

Ao Senhor
FELIPE KUHN BRAUN
Presidente da Câmara de Vereadores
Rua Almirante Barroso, 261
Novo Hamburgo - RS

Novo Hamburgo, 17 de setembro de 2018.

Assunto: Encaminha Planilha

Senhor Presidente,

Vimos à presença de Vossa Excelência, encaminhar, em anexo, Planilha "Nota

Explicativa Anexo I Programas Temáticos", sendo parte integrante dos anexos do ofício 10/1.129

(Mensagem Retificativa ao Projeto de Lei 72/2018) o qual teve um pequeno ajuste em sua

formatação e já encaminhada via e-mail.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

II11 IR \ 11l\ICIPA! DF \ (}I o H.\11HlRCOPROTOCOLO
noC\' 11Or...212ts/..u:n {-11.a:r

1 8 SEl. ZUld

www.novohamburgo.rs.gov.br
Centro Adminislração Leopoldo Pelry I Rua Guia Lopes, 4201 - B. Canudos - 93548-013 I Novo Hamburgo - RS - Fone: (51) 3594.9999

http://www.novohamburgo.rs.gov.br


, <
'.'/«.."--_ ......"..._ ....~- ..--.",. ...."........._- Q_......"....~...' ., ~;,.'.~._" '" "':«'.

050947 : Construção de 02 novas EMEFs (Vila Palmeira e Residencial Boa 2300.000.00 050947 - Construção de 02 novas EMEFs (Vila Palmeira e Residencial Boa Saúde). 0.00 Exclulda: Não executada por falta de repasse do FNDE
>:aúrlel
050948 - Substituição de 02 prédios de EMEFs 2.100.000.00 050948 - Substituição de 02 prédios de EMEFs. 0.00 Alterado para um prédio, por falta de repasse do FNDE

050979 - Ampliação e investimento em melhorias com novas salas em 08 escolas,
770.000.00

050979 - Ampliação e investimento em melhorias em salas em 08 escolas, modernizando e revitalizando o
770.000.00

Ampliação e investimento em melhorias em salas em 08 escolas,
modernizando e revitalizando o ambiente escolar. ambiente escolar. modernizando e revitalizando o ambiente escolar. (NR)

050981 - Implantação de quadras e ginásios cobertos 2.100.000.00 050981 - Implantação de quadras e ginásios cobertos. 0.00 Alterada de 04 para OI, executada em 2018
051090 Manutenção das Atividades-fim. 229.146.394.00 051090, Manutenção das Atividades-fim. 219.077.709.00 NR
0&20 ProgramllAmpliaçllo <lli~erta <leItllga. com Qualidadé do Ac~.
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6.100.000,00 NR.. In,.nfll

050985 - Construção de 04 novas EMEIs para atenter as demandas crescentes. 2.500.000.00 050985 - Construção de 04 novas EMEls para atender as demandas crescentes 2.400.000.00 NR
050990 - Ampliar gradativamente a oferta de creche (O a 3 anos) em tempo integral,

050990 - Ampliar gradativamente a oferta de creche (O a 3 anos) em tempo integral. através da Excluída: Esta iniciativa já está contemplada nas iniciativas
através da readequação de EMEFs para EMEIs, 1.500.000.00

readequação de EMEFs para EMEls, atendendo as necessidades das demandas crescentes.
0.00

050985 e 051004.
nprPO,idades das dem

I)j)ZtJ'l'02ram. E!it •••• Mal. Seg~T!! "0.00 oon Pragrant. Estobl1SJsl. SelZllr. <h 110.000.00 NR
051010 - Aquisição de veiculos para o programa Escola Mais Segura. 0.00 051010 - Aquisição de veículos para o programa Escola Mais Segura. 110.000.00

Não foi realizada em razão da disponibilidade financeira. Incluída para
2019 2020 e 2021. NR

QOZ:Prqrír!ÍilÍilAtessilJillaílae.r'fndtlSll'; '0\\17;':< ~1l,1I00,OO~~l'ro.railÍÜ!~e~lJilid"aee"'ei~o <' •.i.); .' ... ,""T8P~". ""01%" .... ,;sw.lJIlii,oo NR
051073 - Aquisição de tecnologias assistivas com materiais adaptados para alunos com

200.000.00
051073 - Aquisição de tecnologias assistivas, com materiais adaptados para alunos com deficiência e

50.000.00
Alterado o valor em 2018 e 2019 em razão da disponibilidade financeira.

deficiência e formação para professores em tecnologias assistivas e inclusão escolar. formação para professores em tecnologias assistivas e inclusão escolar. NR

Com<"'~ .~ •.."" '.,. ~ 'i; 'i:' . !1.~j10I;ôo NR
071063 - Manutenção das Atividades-fim. 3.820.056.00 071063 - Manutenção das Atividades-Fim. 3.209.701.00 NR
071086 -Implementar ferramenta de pesquisa que produza dados estatisticos do

2.000.000.00
071086 -Implementar ferramenta de pesquisa que produza dados estatisticos do município, adequando as

100.000.00 NR
municíoio adeauando as informacões Dara facilitar os atendimentos e servi m informacões oara facilitar os atendimentos e servicos

071104 - Buscar parcerias público-privada para captação de recursos para desenvolver
3.000.000.00

071104 - Buscar parcerias público-privada com objetivo de captar recursos para elaboração de programas
2.100.000.00 NR

programas de desenvolvimento econômico a serem implantados pela Secretaria. de desenvolvimento econômico a serem implantados pela Secretaria.

071106 - Criar a Rota Turística 100.000.00 071106. Criar a Rota Turistica. 200.000.00 NR

071107 - Fomentar o turismo, urbano e rural, com produção de materiais impressos e
150.000.00

071107 - Fomentar o turismo, urbano e rural, com produção de materiais impressos e digitais, para
100.000.00 NR

digitais, para divulgação dos serviços, produtos, atrações e atividades do municipio. divulgação dos serviços, produtos, atrações e atividades do município.

071108 - Adequar e equipar o espaço do Receptivo Turístico para melhorar o atendimento 071108 - Adequar e equipar o espaço do Receptivo Turístico para melhorar o atendimento às Excluída: Não serà executada pois o espaço "Receptivo

às pessoas da comunidade e visitantes.
20.000.00

pessoas da comunidade e visitantes.
0.00 Turístico" terà outras finalidades e não pertence mais à SEDEC.

NR
071109 - Criar o Centro de Processamento de produtos rurais e orgânicos. 200.000.00 071109 - Criar o Centro de Processamento de produtos rurais e orgânicos 50.000.00 NR
071111 - Adequar as instalações necessárias para a centralização e unificação dos

200.000.00
071111 - Adequar as instalações necessárias para a centralização e unificação dos atendimentos e serviços

80.000.00 NR
atendimentos e servic.os rurais rurais.
071112 - Proporcionar qualificação/capacitação à população rural para incentivar as

50.000.00
071112 - Proporcionar qualificação/capacitação à população rural para incentivar as atividades econômicas

100.000.00 NR
atividades econômicas do bairro Lomba Grande do bairro Lomba Grande.
071118 - Implantar o Programa "Empreendedorismo Social" para jovens em situação de

0.00 071118 - Implantar o Programa "Empreendedorismo Social" para jovens em situação de risco. 0,00 NR
risco com recursos do BID.
071119 - Organizar Missões para feiras e eventos nacionais e internacionais com setores

2.000.000.00 071119 - Organizar Missões para feiras e eventos nacionais e internacionais com setores diversificados. 500.000.00 NR
diversificados
071121 - Construir o Centro de Inovação e Tecnologia - ClT, com recursos do BID 0.00 071121 • Construir o Centro de Inovação e Tecnologia - ClT 0.00 NR

071122 - Incentivar as startups com recurso do BID 0.00 071122 -Incentivar as startups 0.00 NR
071125 - Proporcionar oficinas de capacitação/qualificação para as pessoas e produtos da

120.000.00
071125 - Proporcionar oficinas de capacitação/qualificação para as pessoas e produtos da Economia

110.000.00 NR
Economia Solidária Solidária

Secretaria l.OI.02,08-Secretaria Municipal de Obras Pílblicas. Servicos Pí.blicos e
Viários

0024 Pro~iW!l~I'enslÚ1dqnoEQtuto de Nqvo:HantburQo ".., ~'?\M03.929.QÓ ~4Pr~gramap~ndo no Fl!l\!tMe,Novo IÚtí"lb~rgo ......... ...... s~,.aQ!1l77.00 NR

081064 - Manutenção das Atividades-fim 34.278.929.00 081064 - Manutenção das Atividades-fim 44.219.477.00 NR

081076 - Implantação de ciclovias em vias que interligam grandes aglomerados urbanos 3600.000.00 081076 - Implantação de ciclovias em vias que interligam grandes aglomerados urbanos 1.900.000.00 NR



081097 - Executar as obras para conclusão do Parque Luis Henrique Roessler, com 0,00 081097 - Executar as obras para conclusão do Parque Luis Henrique Roessler 0,00 NR
recurso do BID.
081102 - Execução de obras na área urbana do Municipio, confonne projeto junto ao BID,

3000.000,00
081102 - Execução de obras na área urbana do Municipio, confonne projeto junto ao BID (2018 e 2019) e

50.000,00 NR
e amnlia~ão destes com recursos nrónrios amnliacão destes com recursos nrónrios
081127 - Executar obra da Trancai PIT - MURB. 10.000.000,00 081127 - Executar obra da Troncal PIT - MURB. 5.680.900,00 NR

081134 - Executar obras de qualificação de vias urbanas 25000.000,00 081134 - Executar obras de qualificação de vias urbanas 16.000.000,00 NR

081135 - Efetuar a drenagem de pelo menos 8 (oito) arroios, implantar 4 (quatro) bacias 6.000.000,00
081135 - Efetuar a drenagem de pelo menos 8 (oito) arroios, implantar 4 (quatro) bacias de retenção,

4.100.000,00 NR
de retendo draQ:ar e lirnoar a bacia da Santo Afonso. draO'ar e limnar a bacia da Santo Afonso
081137 - Implantar extensões de redes e de iluminação. 1.120.000,00 081137 - Implantar extensões de redes e de iluminação. 1.000.000,00 NR

081 ISO - Implantar pórticos e obras de acesso para o Município junto à BR116. 3.450.000,00 081150 - Implantar pórticos e obras de acesso para o Município junto à BR116. 3.155.000,00 NR

081161 - Executar a revitalização, qualificação e construção em Cemitérios Públicos. 1.275.000,00 081161 - Executar a revitalização, qualificação e construção em Cemitérios Públicos. 100.000,00 NR

081174 - Criar segunda via de acesso para o Porto Seco. 500.000,00 081174 - Criar segunda via de acesso para o Porto Seco. 10.000,00 NR

081184 - Executar a revitalização, recuperação e implantaç-ão das praças públicas. 1.155.000,00 081184 - Executar a revitalização, recuperação e implantação das praças públicas 390.000,00 NR

1)lj47l'rogralPa l!e.Auleraçio do Cr~clin.I1.~+PAC. ' ';/:'. :/(:<~{ /110\ ll,Qllllll47ProgralPa deA.eleraçiodo Cr"",lment()~ PAC \-'::, "' ':>';~jh~%if:;,o/t!4:~@!Ill)\l,WNR
081185 - Executar obras de qualificação de vias urbanas. 0,00 081185 - Executar obras de qualificação de vias urbanas. 14.400.000,00 NR

Secretaria t.OI.02.10~Secretaria Municipal da SaÚde - Fundo Municipal SaÍ.de

0025'QU\llldiiil¥eiri'SlllÍd,,;nii,"liéX1i$~g ,
219,80MsMO 002SQu8JldadeeinS.6de,h~8ilcMi.~001oV ",':r\H.:i?~,;V . >~:/~c~i;:!~;.:;-'.;) 224.683555,00 NR'.~.---~ \

101066 - Manutenção das Atividades-fim. 217.625.853,00 101066. Manutenção das Atividades-fim. 214.822.642,00 NR

101200 - Manutenção Devido a Conclusão das Unidades de Saúde da Família. 3.140.913,00 AC

101078 - Equipar o CAPS AD 1II24 horas com oito leitos 110.000,00 10 1078 - Equipar o CAPS AD 1II 24 horas com dez leitos. 110.000,00 NR

101080 - Implantação de serviços de radiologia na UBS Santo Afonso. 1.255.000,00 101080 - Implantação de Serviços de Radiologia na UBS Santo Afonso 931.000,00 NR

101085 - Implementar Consultório de Rua tipo III 440.000,00 101085 - Implementar Consultório de Rua tipo m. 420.000,00 NR

101087 - Implantar serviços de especialidades médicas nas VBS's em caráter rotativo. 0,00 101087 - Implantar serviços de especialidades médicas nas UBS's em caráter rotativo. 0,00
Exclulda: Iniciativa não será executada pois o novo Centro de
Esoecialidades Médicas terá todas as esnecialidades.

101105 - Construir o Anexo 11junto ao HMNH - Hospital Municipal Novo Hamburgo. 0,00 101105 - Construir o Anexo 11junto ao HMNH - Hospital Municipal Novo Hamburgo. 4887.000,00 NR

101173 - Planejar e executar ações de educação permanente em saúde, através do Núcleo 101173 - Planejar e executar ações de educação permanente em saúde, através do Núcleo Municipal de
Municipal de Saúde Coletiva, articulando com as entidades formadoras, os trabalhadores 5.000,00 Saúde Coletiva, articulando com as entidades formadoras, os trabalhadores dos serviços de saúde e os 7.000,00 NR

vimen'o< <""ioi<

R

130982. - ~onstrução e i",lpl~nta?ãO de duas salas públicas de cinema, democratizando o 1.200.000,00 1?0982 - Const.ruç.ão ~ implantação de duas salas públicas de cinema, democratizando o acesso às 250.000,00 NR
acesso as llOQUaQens audIOVISUaiS hnQ"uao:ens audiOVisuaiS

130989 - Realizar a criação e implantação de um Centro Cenoténico, possibilitando a 130989 - Realizar a criação e implantação de um Centro Cenoténico, possibilitando a criação, confecção,
criação, confecção, manutenção e reciclagem de cenários e adereços cenográficos, 815.000,00 manutenção e reciclagem de cenários e adereços cenográficos, fomentando ainda a formação e a 50.000,00 NR
fomentando ainda a formação e a qualificação de artistas e técnicos de espetáculos. qualificação de artistas e técnicos de espetáculos.

131019 - Promover e incentivar a produção e o fazer artisticos, fomentando os diferentes 131019 - Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando os diferentes gêneros musicais,
gêneros musicais, através de mostras, festivais, espetáculos, shows e outros eventos na 500.000,00

através de mostras, festivais, espetáculos, shows e outros eventos na área da música
110.000,00 NR

"no 00 m'''i-o
131021 - Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando as diferentes 131021 - Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando as diferentes linguagens das
linguagens das artes cênicas, através de mostras, festivais, espetáculos e outros eventos na 750.000,00 artes cênicas, através de mostras, festivais, espetáculos e outros eventos na área do circo, da dança e do 110.000,00 NR
'rea do cirrn 10 oon r 'no'ro

131022 - Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, através de concursos,
300.000,00

131022 - Promover e incentivar a produção e o fazer artisticos, através de concursos, exposições, mostras,
110.000,00 NR

exposições, mostras, feiras e outros eventos na área das artes integradas. feiras e outros eventos na área das artes integradas.

131023 - Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando as diferentes 131023 - Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando as diferentes linguagens
linguagens visuais, através de concursos, exposições, mostras, feiras e outros eventos na 500.000,00 visuais, através de concursos, exposições, mostras, feiras e outros eventos na área das artes plásticas e 110.000,00 NR

'rno i vi<:'ll:li vi<:'ll:li<:..
131025 - Promover e incentivas a produção e o fazer artísticos, fomentando as diferentes 131025 - Promover e incentivas a produção e o fazer artisticos, fomentando as diferentes manifestações
manifestações populares, através de mostras, festivais, espetáculos, shows e outros evento 1.000.000,00 populares, através de mostras, festivais, espetáculos, shows e outros eventos na área do carnaval, da 600.000,00 NR
na área do carnaval, da tradição, do folclore, da cultura hip hop, da capoeira, dos festejos tradição, do folclore, da cultura hip hop, da capoeira, dos festejos populares e da gastronomia.

131028 - Promover e incentivar a produção, publicação, circulação, distribuição e 131028 - Promover e incentivar a produção, publicação, circulação, distribuição e comercialização de livro
comercialização de livros e outras publicações, através de concursos, mostras, feiras de 500.000,00 e outras publicações, através de concursos, mostras, feiras de livros, eventos literários e outras ações e 140.000,00 NR
livros, eventos literários e outras ações e projetos na área das humanidades, livro, leitura e projetos na area das humanidades, livro, leitura e literatura.
Ii'n,o'","
131036 - Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando as diferentes 131036 - Promover e incentivar a produção e o fazer artisticos, fomentando as diferentes linguagens
linguagens audiovisuais, através de concursos, exibições, mostras, festivais, feiras e outros 700.000,00 audiovisuais, através de concursos, exibições, mostras, festivais, feiras e outros eventos na area do cinema, 110.000,00 NR
eventos na área do cinema, multimidia, videoarte, produção de conteúdo e novas

multimidia, videoarte, produção de conteúdo e novas tecnologias.
prnnlnn;o<



131038 - Reconhecer, proteger e promover o patrimônio cultural, através da realização de 131038 - Reconhecer, proteger e promover o patrimônio cultural, através da realização de inventários,
inventários, implantação de políticas de preservação, pesquisas e documentação,

500.000,00 implantação de politicas de preservação, pesquisas e documentação, concursos, seminários, propostas 110000,00 NR
concursos, seminários, propostas pedagógicas e outras ações e projetos na área do pedagógicas e outras ações e projetos na área do patrimônio histórico, cultural e artístico, material e

;~".nol

131020 - Estimular ações e projetos voltados à promoção, produção, circulação, difusão
1.500000,00

131020 - Estímular ações e projetos voltados à promoção, produção, circulação, difusão nas áreas de arte e
100.000,00 NR

nas áreas de arte e cultura, por meio de editais, seleções publicas e parcerias. cultura, por meio de editais, seleções públicas e parcerias.

131024 -Incentivar o Intercâmbio Cultural através de apoio a artistas, produtores e
131024 -Incentivar o Intercâmbio Cultural através de apoio a artistas, produtores e agentes culturais,

agentes culturais, residentes do município, para participação em eventos, festivais, cursos,
residentes do município, para participação em eventos, festivais, cursos, produções, pesquisas, residências,

produções, pesquisas, residências, feiras de negócios e outras atividades culturais fora de 200.000,00
feiras de negóc-ios e outras atividades culturais fora de sua localidade de residência, em âmbito nacional e

10.000,00 NR
sua localidade de residência, em âmbito nacional e internacional, alem de fomentar a

internacional, além de fomentar a multiplicação dos conhecimentos obtidos-
131026 - Manutenção das Atividades-Fim. 3.948.787,00 131026 - Manutenção das Atividades-Fim. 4.113.301,00 NR
130992 - Implantação e operação do Novo Hamburgo Film Commission, através de um

300000,00 130992 -Implantação e operação do Novo Hamburgo Film Commission, através de um escritório de apoio
110.000,00 NR

escritório de anoio às nrodul'ões audiovisuais e cinematoQráficas às nroducões audiovisuais e cinematoQráficas
130993 - Criar um estudio publico de áudio e musica, para gravação, produção, edição e

300.000,00 130993 • Criar um estúdio público de áudio e música, para gravação, produção, edição e masterização,
10.000,00 NR

masterizal'ão estimulando as nrodul'.ões musicais dos artistas locais estimulando as nroduc:ões musicais dos artistas locais
130995 - Executar a reforma do 30 andar do Centro Municipal de Cultura, adaptando o

260.000,00 130995 - Executar a reforma do 30 andar do Centro Municipal de Cultura, adaptando o espaço para a
50.000,00 NR

esnal'o oara a realizarão de ari'u>s e "rooetos de formarão artística e cultural. realizado de ar.ões e nrooetos de formal'.ão artística e cultural.
131002 - Realizar a requalificação de prédio, no bairro Canudos, para implantação de uma

130000,00 131002 - Realizar a requalificação de prédio, no bairro Canudos, para implantação de uma Escola
10.000,00 NR

Escola Municinal de Arte Circenses Municinal de Arte Circenses
131005 - Realizar o restauro do prédio da antiga 150.000,00 SEMSAS, localizado no

131005 - Realizar o restauro do prédio da antiga SEMSAS, localizado no Centro Histórico de Hamburgo
Centro Histórico de Hamburgo Velho, promovendo a valorização e preservaçào do 50.000,00

Velho, promovendo a valorização e preservação do patrimônio histórico e cultural do Município
10.000,00 NR

Ino',;~An;n hjo,AriM. ""1'''[ I "n M..n;"i . ,"n RIn

131037 - Aquisição de equipamentos para melhor desempenho, modernizaçào e melhoria 131037 - Aquisição de equipamentos para melhor desempenho, modernização e melhoria dos serviços
dos serviços prestados no Espaço Cultural Albano Hartz, Arquivo Publico Municipal, 349000,00 prestados no Espaço Cultural Albano Hartz, Arquivo Público Municipal, Praça CEU, antigo Lar da Manina 100.000,00 NR
Ip,,"O rPII' . _ oPMPr n _OPMPr n

!l!1~t!,j!9"m~~~~Q~~Ut",ª'Çª6 ~:F1'::!?\Y}~';;>;:1 ;/;,-.,., t:1 'j!J!j~~ijij;jíJ!i!i~be~itll!~!ii'.~~li~Q~~!ittii~ÇªRi:;'W~;40i1té2:;'{S;\!f]'!f;i;;')*':jijÇ"'". ,j;')*':"Y,,'~:;?'! ~;:'?k¥W~h1jj'\l,¥f:~;ijllljí~ NR
131040 - Garantir a realização de atividades de capacitação, formação e qualificação 131040. Garantir a realização de atividades de capacitação, formação e qualificação técnica e artística, por
técnica e artística, por meio de cursos, oficinas, palestras, workshops, seminários e outros 600.000,00 meio de cursos, oficinas, palestras, workshops, seminários e outros eventos, a serem desenvolvidos em 110.000,00 NR
I•..•..•.... " ..•..• - . "" .. i""mpntn, ""I ...
131041 - Desenvolver ações e projetos de formação para artistas, autores, técnicos,

131041 - Desenvolver ações e projetos de formação para artistas, autores, técnicos, gestores, produtores e
gestores, produtores e demais agentes culturais, estimulando a profissionalização, o 300000,00 demais agentes culturais, estimulando a profissionalização, o empreendedorismo, o uso das tecnologias de 110.000,00 NR
empreendedorismo, o uso das tecnologias de informação e comunicação e o fortaleciment

informação e de comunicação e o fortalecimento da economia da cultura.
' ..

131044 - Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade hamburguense, 131044 - Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade hamburguense, por intermédio da
por intermédio da implementação de projetos de investimento no âmbito do 0,00 implementação de projetos de investimento no âmbito do desenvolvimento econômico local e prevenção à 0,00 NR
desenvolvimento econômico local e prevenção à violência, com recursos do BID violência.

131045 - Manutenção da Agência de Comunicação Cidadã com recursos do SIO 400000,00 131045 - Manutenção da Agência de Comunicação Cidadã. 10.000,00 NR_i;' ...] , " ....... NR
141059 - Automatizar o processamento dos dados manuseados pelos agentes de trânsito. 553380,00 141059 - Automatizar o processamento dos dados manuseados pelos agentes de trânsito 10.000,00 NR
~ll>,~Q~,,*",~Ciçl.l!e~Üf~liTi)dlÍiJfi.\i~!'Pli%::"0'';~'i.' liJ"jil!1í;íiil!l!1;f\iJ~í!j.\..óI!riÍlIIlIçj~••~"t~~fjl'f'l'óçl!i~'PillaP..z" ~::~ '~\d:~;'" '~a14a8?;WNR
141039 - Ações de Policiamento Preventivo e Comunitário e Projetos Sociais. 3.750.000,00 141039 - Ações de Policiamento Preventivo e Comunitário e Projetos Sociais. 2.850.000,00 NR
141043 - Aprimorar e Ampliar a Videovigilância. 1.030.000,00 141043 - Aprimorar e Ampliar a Videovigi1ância. 350.000,00 NR
141050 - Institucionalizar o Observatório de Segurança, em 2018 com recursos do SID. 60.000,00 14 I050 - Institucionalizar o Observatório de Segurança 60.000,00 NR
141061 - Manutenção das Atividades-fim. 25.855370,00 14106 I - Manutenção das Atividades-fim. 26.701.859,00 NR

Secretaria 1.0L02.15-5ecretaria Municipal de Meio Ambiente

~~~,.l\ír~",4~J~l!.Ci4.d\!'~lllPll : 53.296.[09,000032'Ptl\írli.uâ'~jÍf'~li;ç\llóllll.!I!ii!íÍ>a.' .,.. .::::: 42.220.123,00NR
151139 - Recuperação do Setor de Triagem. 1.560.000,00 151139 - Recuperação do Setor de Triagem 560.000,00 NR
151140 - Montagem de equipe para atendimento de demandas emergenciais - Equipe SOS 600.000,00 151140 - Montagem de equipe para atendimento de demandas emergenciais - Equipe 50S. 60.000,00 NR
151141 - Implantação da Coleta seletiva na cidade, envolvendo toda a comunidade. 3.600.000,00 151141 - Implantação da Coleta seletiva na cidade, envolvendo toda a comunidade. 600.000,00 NR
151146 - Elaborar projeto e executar obras de recuperação de aterros. 480.000,00 151146 - Elaborar projeto e executar obras de recuperação de aterros. 100.000,00 NR
15 1148 - Criar nova estação de transbordo elaborar projetos e obras civis. 600.000,00 151148 - Criar nova estação de transbordo, elaborar projetos e obras civis. 60000,00 NR
151149 - Melhorar a qualidade ambiental no município recuperando as áreas degradadas. 7.500.000,00 151149. Melhorar a qualidade ambiental no municipio recuperando as áreas degradadas. 1.000.000,00 NR

151199 - Criação de Três Ecopontos 550.000,00 AC
151182 - Manutenção das atividades - fim. 38.956.109,00 151182 - Manutençào das atividades - fim 39.290.123,00 NR



fll)~~f••9ii'~I1l~Ge$1$o Alli~I~~h\1 Swlelliáii& ....'yf/< z,iiili);QQi),i)i) Oil~JPrc>2t~onllGe$l$o AllIbleijl.tswl~llt,iiel 'á91i.~i)O,oi) NR
151155 - Aquisição de equipamentos de georreferenciamento manual, câmeras

151155 - Aquisição de equipamentos de georreferenciamento manual, câmeras fotográficas de alta
fotográficas de alta resolução e veículo tipo furgão para a fiscalização e monitoramento 1.000.000,00

resolução e veículo tipo furgão para a fiscalização e monitoramento das microbacias
330.000,00 NR

i
1511 S6 - Aquisição de software de processos administrativos ambientais e certificados de

1.440.000,00 151156 - Aquisição de software de processos administrativos ambientais e certificados de assinaturas
68.000,00 NR

assinaturas dieitais di .itais.
fll)~!Í'P' i: iiii.iiii ....... '.F' d;4QQ;QQQ,UO 'i di did: ••.. .ii.i ::: .. i& ZQQ.OQQ,~QNR
151136 - Otimizar procedimentos de manejo de vegetação 400.000,00 151136. Otimizar procedimentos de manejo de vegetação. 0,00 Exclulda: Será executada no Programa 610.
151138 - Otimizar estrutura fisica do Parcão. 1.000.000,00 151138 - Otimizar estrutura fisica do Parcão. 0,00 Exclulda: Será executada no Programa 610

151198 - Jmplantação de Programa de Energia Limpa (Fotovoltaica) 200.000,00 AC

0035 !,i"jigiil\l1la Colltrole eBWiIi;'tllfAnhll~l ..... XXi 34Q.QQQ,~Q0035 Pri>Ilmili. Clill'ttoJee Iltin EililrAllliliâl t~.~OO,OQ NR
151130 - Construção de um espaço adequado para a quarentena, permitindo o isolamento

480.000,00
151130 - Construção de um espaço adequado para a quarentena, permitindo o isolamento e o bem estar dos

50.000,00
NR

e o bem estar dos animais animais
151131 - Construção de módulo junto â sede do CEMPRA para tratamento dos equinos

360.000,00
151131 - Construção de módulo junto â sede do CEMPRA para tratamento dos equinos apreendidos por

110.000,00 NR
aoreendidos oor maus tratos e reestabelecimento de seu estado sanitário. maus tratos e reestabelecimento de seu estado sanitârio

~. ~
Secretaria 1.01.02.17-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social NR

22,ó4s;mJlO 0036 ProllfllDÍ.ç4'1J!i!jjliilaÇãôdo' Sisrem.iUrticode"AssistênCiáSdClíil 21{4'67:446.tlO NR
171069 - Manutenção das Atividades-fim. 20.446.576,00 171069 - Manutenção das Atividades-fim. 20.849.911,00 NR

171158 - Construção de Centro Público de Convi vencia no bairro Canudos. 0,00 171158 - Construção de Centro Público de Convivência no bairro Canudos. 0,00
Excluída: Não será executada a iniciativa por insuficiência
orcamentária do MOS.

171163 - Construção de Unidade de Acolhimento no bairro Primavera. 0,00 171163 - Construção de Unidade de Acolhimento no bairro Primavera 0,00
Exclulda: Não será executada a iniciativa por insuficiência
orcamentária do MOS.

171164 - Construção de CRAS Santo Afonso na Rua Boston, 25 - bairro Santo Afonso,
420.000,00 171164 - Construção de CRAS Santo Afonso na Rua Boston, 25 - bairro Santo Afonso, Novo Hamburgo 0,00

Excluída: Não será executada a iniciativa por insuficiência
Novo HambunlO. orcamentária do MOS.

171166. Reforma no CRAS Primavera. 300.000,00
171166 - Reforma no CRAS Primavera ou Kephas ou Unidades de Serviços de Convivência e

275.000,00 NR
Fortalecimento de Vinculos URAS Amioo da Crian~a ou URAS - Bem Vive

171167 - Ampliar o numero de atendimento oferecidos â população mediante ampliação
1.458.735,00 171167 - Ampliar o numero de atendimento oferecidos â população mediante ampliação das equipes de

100.000,00 NR
das enuioes de técnicos técnicos.

171196 - Apoio técnico e repasse de Auxilio Financeiro âs famílias para acolhimento de crianças e
188.100,00 AC

adolescentes em âmbito familiar (Família Acolhedor(
171197 - Implantar o segundo CREAS no município 34.435,00 AC

«~«~L <m NR
171142 - Fornecimento de refeições em local adequado para população em situação de

454.400,00
171142 - Fornecimento de refeições em local adequado para população em situação de vulnerabilidade

100.000,00 NR
social sociaL

'mil "mi• .;@'¥22~.$45iOO AC
171195 - Manutenção das Ações Articuladas com a Política de Assistência Social. 660.545,00 AC

Secretaria 1.01.02.19-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

I ••..........
NR

190987 - Promover a regularização fundiâria e urbanística em âreas publicas objetivando
190987 - Conclusão das obras iniciadas nas Vila Palmeira, Kipling, Martírio J. Pereira, Getúlio Vargas,

inclusão social de familias em diversas âreas da cidade. Conclusão das obras iniciadas nas 8117.000,00 14.125.515,00 NR
Vila Palmeira, Kipling, Marcirio J. Pereira, Getúlio Vargas e Martin Pilger.

Martin Pilger e Vila das Flores.

191062 - Investir em equipamentos de última geração e assinatura de softwares, capazes
191062 - Investir em equipamentos de ultima geração e assinatura de softwares, capazes de implementar a

de implementar a tecnologia BIM, Modelagem da Informação da Construção com recurso 50.000,00 0,00 Exclulda : Executada em 2018.
do RIO em 2018

tecnologia BIM, Modelagem da Informação da Construção com recursos do BID em 2018

191065 - Revitalização e manutenção do mobiliario urbano, com troca de postes,
180.000,00 191065 - Revitalização e manutenção do mobiliârio urbano. 180.000,00 NR

madeiramento telhas ointuras e limneza
191067 - Implantar abrigos de acordo com as exigências da Lei Federal 12.587/2012. 120.000,00 191067 - Implantar abrigos de acordo com as exigências da Lei Federal 12.587/2012 110.000,00 NR
191124 - Realizar projeto bâsico da Troncal e contratar laudo de cobertura e planta de

0,00
191124. Realizar projeto básico da Trancai e contratar laudo de cobertura e planta de 0,00

Exclulda: Por motivo de cancelamenlo de repasse do Governo
sondagem sondaoem Federal nara o Governo do Estado.
191075 - Readequar e atualizar o plano diretor. 0,00 191075. Readequar e atualizar o plano diretor. 200.000,00 NR
191114 - Contratar consultoria para elaboração do plano de mobilidade urbana com

0,00 191114 - Contratar consultoria para elaboração do plano de mobilidade urbana 0,00 NR
recursos do BID
191072 - Manutenção das Atividades-fim 7.578.441,00 191072 - Manutenção das Atividades-fim. 7.063.134,00 NR

secr~ta~ia~nid. Exec. ~.rado- RIO
0039 I'rQllram~,JlI'Q2iam~ M\lniCiPaldti'])'U,$<jijYolyÍlnento InrelliádQ+~lD ,:,ilU:ili'"003Ql'rQJlrama 7.113Q,8~1,00 .,. ~3S41.688,00 NR

201168 - Requalificação e Revitalização Urbana 4.652.134,00 201168 - Requalificação e Revitalização Urbana. 18.814.674,00 NR
201169 • Desenvolvimento econômico local 2684.700,00 201169 - Desenvolvimento econômico local. 8.000.427,00 NR

201170. Prevenção à violência 0,00 201170 - Prevenção â violência. 1.445.474,00 NR



201171 - Gestão do programa. 494.019,00 201171 - Gestão do programa 5.481113,00 NR

S•• r•• aria ~C I d. r.

ii Ci.....i ••... ' •.• ,CCCC ",.,'C'C.} i. ." •.. \CCC iiAC /X,CCi Z~;{ ;~2.49QlQ9 NR
240970 - Desenvolver 28 eventos esportivos. 92.400,00 240970 - Desenvolver 28 eventos esportivos 42.400,00 NR
Il1Ml C C .Ui 419:500,00 .....i.ii.U'iiC'; •. .. ,.......... ,., AA i)19.5oo,00 NR
240975 - Desenvolver 32 eventos esportivos de alto Rendimento. 419.500,00 240975 - Desenvolver 32 eventos esportivos de alto Rendimento. 319.500,00 NR

S3Z.ll~,OO 004) Piói!i"ÔiliSlIUdf PletÍ,,'i''''''i - ....;..\ .•.••/i ....... "'CC 58Z;0)z,QO NR

241181 - Manutencão das atividades-fim 422.030,00 241181 - Manutenção das atividades-fim. 472.032,00 NR
y ..",.CCC.. ::1:Y::< 75,\)00,06 NR

241011 - Fazer no mínimo 5 atividades regulares envolvendo o programa. 75.000,00 241011 - Fazer no mínimo 5 atividades regulares envolvendo o programa. 225.000,00 NR

(8)'7oo,Q\) 9045' PfóiiiU1\~i\.J!~aPiiiaarrnm,Mãó.' ól'uÍlltí1í!o'NóvQ Haiilby;gí:i!i.Cój\jija~ Ila5S;~OQ,QO NR
230949 - Substituição de redes antigas, com redução de perdas fiscais e implantação de 500,00000 230949 - Substituir e/ou implantar redes de distribuição de água tratada 3.375.300,00 NR
redes de distribui ão em locais ainda não atendidos '
230951 - Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de

2.097.200,00
230951 - Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de

0,00 Exclulda, Unificado com a iniciativa 230953.
bombas e càmara de manobrasl. bombase~mQrQdemannbrQs
230952 - Implantar a nova adutora de água bruta linha de recalque e tanque alimentador

652.600,00
230952 • Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador

0,00 Exclulda, Unificado com a iniciativa 230953.
unidirecionall unidirec'onal\

230953 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água. 1.083.900,00 230953 - Implantar nova Captação, nova Adutora e Ampliar e refonnar a Estação de Tratamento de Água 5.629.900,00 NR

230954 - Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA. 200.000,00 230954 - Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA. 500.000,00 NR
230955 - Ampliar sistema de reservação da água tratada da ETA (Construção

0,00
230955 - Ampliar sistema de reservação da água tratada da ETA (Construção Reservatório) - RECURSOS

100.000,00 NR
Reservatório) - RECURSOS PRÓPRIOS - FUNASA. PRÓPRIOS - FUNASA
230957 - Recuperação estrutural de reservatório. 100.000,00 230957 - Recuperação estrutural de reservatório 300.000,00 NR

230958 - Implantação de novos reservatórios de água tratada, atendendo novos setores. 150.000,00 230958 - Implantar novos reservatórios de água tratada. 450.000,00 NR

0046 PrDiinnilfEsíioi ••:<;ili1llíi'ôniií~Í!"c'ôÍli'íiM'~iô.'ÁÍtÍbl~1í~"••. S.~c1i:.!i!!i'Z'Z4niE'\]; "");1&216;640,00 0ó46 r";<ilinÍliaESiói<i:C<iiJiPromiísô.ôni"<i'Mei<i"'ÁÍtÍl!ieiJté•• SiUde);] ,;~~;::1~Wd:-;0:i .. _,,_; ';cyn: . :,il0íl;ll66:Soo;OO NR

230960 - Implementar melhorias nos sistemas de tratamento de esgoto sanitário. 100.000,00 230960 - Implementar melhorias nos sistemas de tratamento de esgoto sanitário. 500.000,00 NR
0961 - Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia - RECURSOS

0,00
230961 - Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia - RECURSOS PROPRIOS-

200.000,00 NR
PRÓPRIOS OOU. OOU.
230963 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS

8.624.600,00
230963 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS PROPRIOS-

9.566.800,00 NR
PRÓPRIOS BANRISUL. BANRlSUL e CEF.
230964 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS 6.942.200,00 230964 - Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS PRÓPRIOS - CEF. 0,00 Excluída: Iniciativa unificada com 230963.
PRÓPRIOS - CEF
230965 - Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário Pampa - RECURSOS PROPRIOS

1.125.900,00 230965 - Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário Pampa - RECURSOS PRÓPRIOS - CEF. 0,00 Excluída: Unificado com 230963.
-CEF
230966 - Implantação de ETE's Compactas 200.000,00 230966 - Implantação de ETE's Compactas. 400.000,00 NR

231189 - Projetar Esgotamento Sanitário - Arroio Luiz Rau - Recursos Próprios - OGU 1.153.240,00 231189 - Projetar Esgotamento Sanitário ~ Arroio Luiz Rau - Recursos Próprios - OGU 329.300,00 NR


