
AUDIÊNCIA PÚBLICA

•Apresentação e     
Discussão das Diretrizes 
Orçamentárias e demais 
Metas Prioritárias para o 

exercício de 2012



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de su as atribuições, 
com fulcro na Lei Municipal nº. 6.700/2005 e de con formidade com 
o Parágrafo Único, do Artigo 48, da Lei Complementa r nº. 101, de 
04 de maio de 2000, faz saber a quem interessar pos sa, 
especialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis ) anos de 
idade, que fará realizar Audiência Pública para Apre sentação e 
Discussão do Projeto de Lei das Diretrizes Orçament árias para o 
Exercício de 2012, no seguinte local, data e horári o:
Local – Auditório da FECOM ÉRCIO

Rua Felipe Schmidt, nº. 785
Ed. FECOMÉRCIO – Florianópolis
Centro - Florianópolis

Data - 13 de abril de 2011
Horário – 15:00 horas
Os cidadãos florianopolitanos ficam devidamente conv ocados 
para, querendo, participem desta Audiência Pública.
Florianópolis, (SC), 21 de março de 2011.
DÁRIO ELIAS BERGER
Prefeito Municipal



Publicação

- Murais da Prefeitura e demais Órgãos;
- DOM –Diário Oficial do Município, do dia 

21/03 a 13/04/2011;
- Jornal “NOTÍCIAS DO DIA” dos dias 08 e 

11/04/2011; e
- Internet página da Prefeitura, do dia 

21/03 a 13/04/2011.



CRONOGRAMA

•13/04/2011 –Audiência Pública

Local - FECOMÉRCIO – Florianópolis

Horário – 15 horas

•Até o dia 30/04/2011- Entrega do
Projeto da LDO à Câmara de Vereadores

•Devolução pela Câmara –Até o 
encerramento do primeiro período da 
sessão legislativa



DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

• Se constituem no conjunto de 
instruções e regras para à
concretização  de um plano de ação 
governamental, constituído de metas 
prioritárias... 

• É um instrumento de planejamento, 
onde entre outros objetivos, 
destacam-se aqueles voltados para a 
elaboração, acompanhamento e 
execução do orçamento municipal.



DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

• A LDO afunila ainda mais o 
planejamento, preparando a base em 
que o Orçamento irá se assentar

• Funciona como elo de ligação entre o 
PPA e o Orçamento.



PPA
2010/2013

Lei nº.7.874/09 2013

LDO
2012 2013

LOA
2012

Instrumentos de Planejamento



PLANO DE A ÇÃO

Instrumentos de Planejamento

PPA LDO LOA

Planejar Orientar Executar

Políticas Públicas e Programa de Governo

ação



Programas do Governo Municipal
1 - “Processo Legislativo” – Câmara de Vereadores

2 - “Administração, Planejamento e Finanças...Gestão, Responsável e
Transparente”

3 - “As Oportunidades ... Geração de Empregos e Rendas”

4 - “O Transporte Coletivo é Viável” - mobilidade

5 - “ Segurança "Viva" Você Faz Parte”

6 - “Nossa História, Nossa Gente ... Um Encontro de Id éias” - cultura

7 - “Reciclar...Renovar e Sanear - Proteção ao Meio Ambiente ”

8 - “Floripa Tem ... Turismo, Esporte e Lazer ”

9 - “Na Cidade a Saúde esta em Destaque”

10 - “ Educação ... Compromisso e Responsabilidade de Todos”

11 - “ Infraestrutura Viária ... Dimunindo Distâncias”

12 - “Operação Tapete Preto” – drenagem e pavimentação

13 - “Serviços Público a sua Disposição” – atendimento ao cidadão

14 - “Morar Bem ... Regate da Cidadania” habitação e sustentabilidade

15 - “ Assistência Social é Direito de Todos”



• 1 - “PROCESSO LEGISLATIVO ”

Objetivos: Estabelecer e coordenar as ações 
Administrativas, Orçamentárias, Financeiras, 
Patrimoniais, Contábeis e Legislativas no âmbito do  
Poder Legislativo Municipal, assegurando aos 
legisladores e demais colaboradores à análise e 
votação das leis e o julgamento das Contas Anuais d o 
Poder Executivo Municipal.

Diretrizes: Disponibilizar condições aos legisladores e 
demais colaboradores do Poder Legislativo Municipal  
à execução das atividades inerentes ao processo 
legislativo municipal.



• 2 -“ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS...
GESTÃO RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE ”

Objetivos: Estabelecer e administrar os Programas do 
Governo Municipal, visando atender os anseios dos 
demais Órgãos e Unidades pertencentes a estrutura 
organizacional. 

- Implementar inovações na gestão pública com ética,  
transparência, com indicadores financeiros, sociais  e de 
atendimento ao cidadão.

- Dotar a “empresa pública” municipal com condições d e 
funcionamento, promovendo e implantando ações de 
modernização, eficiência, eficácia e efetividade.

- Dotar a administração pública municipal de estrutu ras e 
ferramentas que promovam a redução dos custos de 
manutenção e o incremento da arrecadação.

- Desenvolver ações que elevem o padrão  da qualidad e dos 
serviços municipais.



• 2 -“ADMINISTRA ÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAN ÇAS...
GESTÃO RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE”

Diretrizes: Fortalecimento das políticas de responsabilidade fisc al, 
desenvolvendo mecanismos de gestão e avaliação para  maior 
eficácia na aplicação dos recursos públicos. 

- Aperfeiçoamento dos instrumentos de combate à fraude  e má
aplicação dos recursos, juntamente com o combate à son egação 
fiscal. 

- Promoção do uso das tecnologias de informação,  est imulando o 
acesso aos serviços públicos por meios eletrônicos.

- Melhoria da qualidade do gasto público, mediante o aperfeiçoamento e 
integração dos sistemas  de planejamento, orçamento,  finanças, 
contabilidade e patrimônio com controle e avaliação . 

- Garantia da publicidade e da facilidade de acesso  às informações dos 
atos da gestão pública municipal.

- Criação e aperfeiçoamento de controles gerenciais vol tados aos 
resultados dos programas do governo municipal.

- Valorização dos servidores públicos municipais, garant indo condições 
dignas e segurança no trabalho.

- Garantia de acesso aos benefícios da Previdência Próp ria.



• 3 -“AS OPORTUNIDADES...GERA ÇÃO DE EMPREGOS
E RENDAS”

Objetivos: Implementar políticas de fomento e capacitação a 
micros, pequenos empresários e demais grupos gerado res de 
renda. 

- Apresentar alternativas na geração de novas oportu nidades de 
rendas às fam ílias mais necessitadas no âmbito do Município. 

Diretrizes: Alcançar o equilíbrio com a recuperação e sustentaç ão do 
crescimento e da distribuição da renda, gerando nov as frentes de 
trabalho.

- Envolvimento da população, de grupos vulneráveis, e organizações 
comunitárias na elaboração das políticas públicas c om a 
implementação de programas sociais e habitacionais.

- Valorização sustentável das caracterí sticas naturais, ampliando as  
fontes de renda.

- Incentivo de forma sustentável e com ganhos progre ssivos de 
rentabilidade, na produção e comercialização de pro dutos da 
região.



• 4 -“O TRANSPORTE COLETIVO É VIÁVEL”
Objetivos: Implantar e coordenar políticas públicas de 

gestão da tarifa social, oportunizando o transporte  
coletivo, integrando-o aos bairros e demais municíp ios 
da região da Grande Florianópolis.

Diretrizes: Garantia do uso e da ocupação  ordenada dos 
espaços urbanos e dos serviços públicos, com 
sustentabilidade social, econômica e ambiental.

- Desenvolvimento do transporte marítimo, integrando -o à
malha viária.

- Garantia de uso do transporte coletivo, com respei to e 
dignidade.

- Democratização das concessões públicas de transpor te 
coletivo.



• 5 - “SEGURAN ÇA “VIVA ” VOCÊ FAZ PARTE”
Objetivos: Implementar e coordenar, através da Guarda Municipa l e 

a Defesa Civil Municipal medidas efetivas a fim de garantir a 
segurança patrimonial, individual e residencial.

- Assegurar juntamente com o Governo do Estado, cond ições de
segurança a integridade física, moral e patrimonial  aos 
moradores e turistas da Cidade. 

Diretrizes: Garantir juntamente com o Governo Estadual a  
segurança pública com a implementação de políticas públicas
descentralizadas e integradas.

- Urbanização e humanização adequada de vilas e conj untos 
habitacionais,integrando-os as demais áreas territo riais da cidade.

- Promoção do acesso às áreas públicas de cultura, e sporte e lazer.
- Promoção de parcerias com a sociedade civil para i mplementação 

de programas capazes de enfrentar o crime e a margi nalidade.
- Priorização da arte, cultura, esporte e lazer na f ormulação das 

políticas voltadas a retirar crianças, e adolescent es da 
marginalidade.

- Promoção de políticas e ações estruturais que poss am garantir a 
presença da Prefeitura nas regiões mais fragilizada s.



• 6 -“NOSSA HISTÓRIA, NOSSA GENTE...UM
ENCONTRO DE IDEIAS”

Objetivos: Resgatar e manter as manifestações folclóricas, 
culinárias, religiosas e demais tradições, disponib ilizando o
acesso a população e aos turistas.

Diretrizes: Democratização do acesso à cultura e aos demais 
meios de manifestação, enfatizando seu papel mobili zador e
transformador da sociedade.

- Promoção da produção e da difusão de bens e serviç os 
culturais e religiosas privilegiando os grupos loca is.

- Valorização das diversas manifestações culturais e  religiosas 
da Cidade.

- Valorização e preservação do patrimônio histórico,  cultural e 
religioso do Município.

- Utilização dos diversos sistemas de ensino municip al como
instrumento de valorização da diversidade cultural.  

- Promoção da cultura local, como fator de desenvolv imento
econômico, social e de preservação do meio ambiente .



• 7 -“ RECICLAR...RENOVAR E SANEAR – PROTEÇÃO 
AO MEIO AMBIENTE”

Objetivos: Garantir e apoiar todas as ações desenvolvidas
no Município referentes a reciclagem, renovação de 
produtos e a proteção sistem ática ao meio ambiente .

Diretrizes: Incentivar e ampliar as ações que propiciem o
recolhimento e aproveitamento de resíduos sólidos.

- Viabilização do acesso à água potável para a popula ção, 
acompanhado de medidas de saneamento e tratamento d e 
efluentes, como condição para a saúde pública.

- Preservação de áreas verdes e parques.
- Gestão ambiental, integrada e participativa.
- Planejamento e manejo ambiental, em especial nas b acias

hidrográficas.
- Promoção da conservação e o uso eficiente do solo e das

águas.



• 8 - “ FLORIPA TEM...TURISMO, ESPORTE E LAZER ”
Objetivos: Promover ações que viabilizem e estimulem à prática de

atividades esportivas, recreativas e de lazer nos b airros com maior
vulnerabilidade social, numa perspectiva educaciona l 
compartilhada.

- Implementar políticas de turismo, visando o desenv olvimento da 
Cidade e sua economia, inclusive gerando oportunida des de mais 
empregos e rendas aos moradores e turistas.  

Diretrizes: Promoção de ações integradas com vistas ao 
desenvolvimento do potencial turístico do Município .

- Fomento a produção local, valorizando os recursos locais e a 
Cultura das comunidades de cada região do Município .

- Fortalecimento das ações que valorizem o uso das b elezas naturais
como atrativos turísticos.

- Promoção do desenvolvimento sustentável do sistema  costeiro de
Florianópolis.

- Promoção do turismo sustentável em todas as suas v ariantes: 
ecoturismo, turismo cultural, gastronômico e religi oso.

- Valorização das manifestações culturais, sociais e  esportivas.
- Fortalecimento das agremiações esportivas e demais  entidades do gênero.



• 9 -“ NA CIDADE A SA ÚDE ESTÁ EM DESTAQUE”
Objetivos: Garantir o acesso da população às ações de

promoção, prevenção e recuperação da saúde.
- Promover a melhoria das condições ambientais

e epidemiológicas.
- Implantar ações de prevenção, assistência e vigilâ ncia 

à saúde da população.
- Promover a melhoria do desempenho dos profissionai s 

de saúde.
Diretrizes: Estímulo às práticas alternativas de saúde.
- Promoção da capacitação continuada dos profissiona is na área 

de saúde.
- Promoção da qualidade nos serviços de saúde, garan tindo 

a proteção contra os riscos, buscando a atualização  científica 
e tecnológica.

- Desenvolvimento de mecanismos de gestão, avaliação  e controle
dos serviços públicos de saúde.

- Eficiência e eficácia na aplicação de recursos púb licos em saúde.



• 10 -“EDUCA ÇÃO...COMPORMISSO E
RESPONSABILIDADE DE TODOS”

Objetivos: Ampliar o nível e o tempo da escolarização da
população, promovendo facilidades ao acesso à educaç ão.

- Promover a melhoria do desempenho dos profissionai s de 
educação.

- Elevar os padrões de qualidade do ensino público. 
Diretrizes: Sustentabilidade do financiamento para a educação.
- Democratização do acesso à educação, em todos os ní veis no 

atendimento dos mais excluídos.
- Valorização dos servidores da área da educação.
- Erradicação do analfabetismo.
- Valorização da formação de cidadãos nas escolas e 

sua atuação junto a sociedade.
- Promoção da permanência da criança e do adolescent e na 

escola em regime integral.



• 11 - “INFRAESTRUTURA VIÁRIA...DIMINUINDO
DISTÂNCIAS”

Objetivos: Aumentar a fluidez dos veículos e reduzir 
acidentes de trânsito.

- Executar serviços de infraestrutura, visando melho rar a 
qualidade de vida da população.

Diretrizes: Garantia do uso e da ocupação ordenada dos
espaços urbanos, com sustentabilidade social, econô mica 
e ambiental.

- Aprimoramento dos investimentos em infraestrutura,  
de modo a garantir a função do poder público munici pal.

- Estímulo à oferta dos serviços em infraestrutura,
garantindo qualidade, gestão e transparência.

- Garantia de acessibilidade no espaço urbano dos pe destres
e motoristas.

- Ampliação de investimentos em infraestrutura, com ênfase
em alternativas de viabilidade do trânsito.



• 12 -“OPERA ÇÃO TAPETE PRETO”
Objetivos: Drenar e pavimentar todas as ruas de 

Florianópolis, assegurando aos transeuntes  a
acessibilidade limpa e humanitária.

Diretrizes: Uso e ocupação ordenada dos espaços urbanos, 
com sustentabilidade social, econômica e ambiental.

- Aprimoramento dos investimentos em infraestrutura,  de 
modo a garantir a função do poder público municipal .

- Estímulo à oferta dos serviços em infraestrutura, 
garantindo qualidade, gestão e transparência.

- Garantia de acessibilidade no espaço urbano dos pe destres 
e motoristas.

- Ampliação de investimentos em infraestrutura, com ênfase
em alternativas de viabilidade do trânsito.



• 13-“SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS A SUA DISPOSIÇÃO”
Objetivos: Dotar a Administração Municipal de estrutura

e ferramentas que promovam a redução e economia do 
uso de energia elétrica, água e telefones.

- Promover ações que visem melhorar a qualidade dos 
serviços ofertados à população.

- Garantir à população aquisição de alimentos, produt os e 
serviços em local limpo e adequado.

- Promover a revitalização de praças, jardins, passe ios, 
mirantes, feiras, mercado público e cemitérios públ icos.

Diretrizes: Recuperação e ampliação de áreas públicas e áreas 
verdes da Cidade.

- Expansão e consolidação das Unidades de Conservaçã o.
- Promoção e integração de novos instrumentos de ges tão e 

conservação ambiental.
- Aproveitamento racional de espaços e recursos natu rais.
- Viabilização de espaços à implantação de novos cemi térios.
- Ampliação dos Centros de Atendimento ao Cidadão.



• 14 -“MORAR BEM...RESGATE DA CIDADANIA ”
Objetivos: Implementar o processo de reforma urbana,

melhorar as condições de habitabilidade, acessibili dade e 
de mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vi da 
e proteção ao meio ambiente.

- Promover ações que reduzam o déficit habitacional.  
- Promover a regularização das unidades habitacionai s 

da população de baixa renda.
-Estabelecer espaços populares que garantam a auton omia 

da sociedade e a consolidação do conceito de habita ção 
com desenvolvimento sustentável.

- Inserir a população no processo de definição,
implementação e acompanhamento das atividades 
de convivência em grupos habitacionais.



• 14 -“MORAR BEM...RESGATE DA CIDADANIA ”
Diretrizes: Promoção da equidade na implementação das

políticas habitacionais no Município.
- Desenvolvimento de mecanismos de gestão, avaliação e 

controle dos serviços com habitação e saneamento am biental.
- Estímulo ao cooperativismo, ao associativismo e ao  

desenvolvimento de novas formas de economia solidár ia.
- Garantia do acesso aos bens e serviços habitaciona is do 

Município.
- Garantia do uso e da ocupação ordenada dos espaços  urbanos, 

com sustentabilidade social, econômica e ambiental.
- Aprimoramento dos instrumentos de política urbana em nível 

Municipal, de modo a garantir a função social do us o adequado 
do solo urbano.

- Aperfeiçoamento do processo de regularização fundi ária e de 
ordenamento territorial, em especial das pessoas de  baixa 
renda.

- Produção habitacional, urbanização e saneamento bá sico em 
atendimento a demanda reprimida.



• 15-“ASSISTÊNCIA SOCIAL É DIREITO DE TODOS”
Objetivos: Reduzir a vulnerabilidade das crianças e de adolesc entes 

em relação a todas as formas de violência, aprimora ndo os 
mecanismos de efetivação dos seus direitos sociais.

- Promover juntamente com as demais esferas de gover no a redução 
das desigualdades raciais, valorizando a cultura da s etnias.

- Fortalecer a cidadania com garantia dos direitos h umanos, 
respeitando a diversidade das relações humanas.

- Promover ações que propiciem a integração social d os moradores 
de rua.

- Promover assistência, proteção e integração de gru pos em situação 
de risco.

- Promover ações de proteção, integração e valorizaç ão dos idosos,  
jovens e crianças.

- Prestar assistência as pessoas portadoras de neces sidades 
especiais.

- Inserir a população em geral no processo de definiç ão, 
implementação e acompanhamento das atividades de as sistência 
social.



• 15-“ASSISTÊNCIA SOCIAL É DIREITO DE TODOS”
Diretrizes: Aperfeiçoamento do processo de descentralização 

das políticas sociais.
- Desenvolvimento de mecanismos de gestão, avaliação  e 

controle dos serviços sociais prestados pelo Municí pio.
- Promoção de parcerias com entidades e sociedade ci vil 

para implementação e gestão de programas capazes de  
enfrentar as desigualdades sociais.

- Orientação das políticas de proteção social, tendo  como 
referência a fam ília, com priorização às mais vulneráveis.

- Humanização dos centros de atendimento às crianças , 
adolescentes, mulheres vítimas de violências e idos os.



As diretrizes Orçamentárias para o exercício de 201 2... 
Contemplará Programas, A ções, Projetos e Produtos 
que proporcionarão ao Município de Florian ópolis à
realização dos diversos desafios:

- Promover o acesso à educação ampliando o n ível e a
qualidade da escolarização;

- Promover a melhoria nas condições de
habitabilidade, acessibilidade e de mobilidade
urbana;

- Promover ações de redu ção das desigualdades
raciais, sociais e de qualquer tipo de discriminaçã o;

- Promover o crescimento econômico às fam ílias em
situação de necessidades com ampliação da renda;



- Promover a melhoria na infraestrutura urbana e no
saneamento b ásico;

- Promover melhorias nos meios físicos de
transportes coletivos;

- Prestar assistência as crian ças, aos adolescentes, 
aos idosos e as fam ílias; 

- Oferecer à população mecanismos de acesso à
saúde, assistência m édica, odontológica
e ambulatorial;

- Promover a gestão e a qualidade ambiental,
com ênfase ao uso correto dos recursos naturais;

- Implementar ações de planejamento, gestão, 
transparência e responsabilidade para a  correta
aplicação dos recursos p úblicos.  



RECEITA 
Estimada em 2011 Prevista para 2012

R$ 1.349.032    6,00% R$ 1.429.974
Sendo:

Recursos Próprios     
R$  746.051     1,35% R$ 756.152

55,30%                            52,88%                  
Recursos Vinculados          

R$ 602.981       11,75% R$ 673.822
44,70%                              47,12%



METAS TOTAIS - 2012
R$ 1.429.974.337

Sendo :

• de Recursos Próprios R$ 806.611.634

(-) R$    50.459.375 milhões – Retenção ao FUNDEB

(=) R$ 756.152.259 milhões – Receita Líquida - 52,88%

• de Recursos Vinculados R$ 673.822.077 - 47,12%



Receita - 2012

Receita Corrente...................R$ 922.301.269           68,37% 

Receita de Capital.................R$ 384.662.468           28,51%

Intra-Orçamentária................R$   42.068.656             3,12%

Total.................................R$ 1.429.974. 337     100%



Receitas  

2010      2011     %        2012   ∆%2010 ∆%2011

IPTU               R$ 127.300.251         122.430.000        (3,83) 148.584.317          16,72               21,36

IRRF               R$   28.722.041           32.602.347        13,50             35.307.505          22,92                8,29

ITBI                 R$    42.412.492          47.561.000       12,14             61.944.036          46,05              30,24

ISS                  R$  134.590.679        153.769.117        14,25           179.403.723          33,29              16,67

TAXAS            R$     44.440.210         43.996.446        (1,00) 52.386.295          11,88             19,06

FPM                R$     70.247.673           75.518.000       7,50             82.980.296          18,12               9,88

ICMS               R$    103.047.645        126.206.000      22,47           111.134.732           7,84           (11,95)

IPVA               R$      48.760.371           54.407.000     11,58             54.274.932         11,30             (0,28)

DIV. ATIVA    R$      46.541.394           47.856.526       2,82 49.730.196            6,85               3,91

arrecadada orçada estimada



METAS PARA MANUTEN ÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

CONFORME ART. 212 CF

RECEITA ESTIMADA R$ 703.855.689

Meta para 2012 – 30,01

Aplica ção legal R$ 211.227

Total      R$ 330.290 – 46,93% 



METAS PARA A ÇÕES  E SERVIÇOS 
PÚBLICOS EM SA ÚDE 

CONFOME ART. 29 – CF

RECEITA ESTIMADA R$ 703.855.689

Meta para 2012

Recursos legais            R$ 147.809 – 21,00% 

Total                               R$ 275.790 – 39,18%



METAS PARA PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS CONFORME LRF

Receita Corrente Liquida – Estimada 

R$ 976.854.898 milhões 

Meta 2012 - Limite Prudêncial 51,30%

R$ 501.126.562 milhões



METAS PARA O MONTANTE DA D ÍVIDA PÚBLICA

(amortiza ção e juros) 

Receita Corrente Liquida – Estimada 

R$ 976.854.898 milhões 

Limite M áximo R$ 22.535 milhões

Expectativa M áxima 3,00%



Despesas - 2012

Despesa Corrente..................R$ 1.020.811.868       71,39% 

Despesa de Capital................R$    384.662.468        26,90%

Reserva de Contingência......R$ 24.500.000         1 ,71%

Total..............................R$ 1.429.974,336        100%



Despesas  

2010     %       2011      %         2012      %

Corrente  R$ 774.171.032     86,62       954.682.92 4     70,77  1.020.811.868    71,39

Capital..  R$  119.621.305     13,38        371.907 .137    27,57 384.662.468   26,90

Reserva  R$              0,00        0,00          22.442.332   1,66              19.500.000     1,71

Total...R$  893.792.337      100    1.349.032.393     100      1.429.974.336   100

realizada orçada prevista



METAS DE RECURSOS TOTAIS

POR FUNÇÕES DE GOVERNO - 2012

• LEGISLATIVA....................................R$  36.115.143       2,53%

• JUDICIÁRIA.......................................R $      7.244.603       0,51%

• ADMINISTAÇÃO...............................R$   181.751.992    12,71%

• SEGURANÇA PÚBLICA...................R$     70.660.785      4,94%

• ASSISTÊNCIA SOCIAL.....................R$ 30.967.42 4       2,17%

• PREVIDÊNCIA SOCIAL.....................R$ 128.236.4 49      8,97%

• SAÚDE................................................R$  275.790.951    19,29%



METAS DE RECURSOS TOTAIS 

POR FUNÇÕES DE GOVERNO - 2012

• TRABALHO........................................R$    10.305.645      0,72%

• EDUCAÇÃO........................................R$  330.290.082    23,10%

• CULTURA...........................................R$      9.033.675      0,63%

• URBANISMO......................................R$ 131.115.904     9,17%

• HABITA ÇÃO......................................R$ 3.041.677     0,21%

• SANEAMENTO..................................R$    137.531.725     9,62%

• GESTÃO AMBIENTAL......................R$ 14.074.015     0,98%



METAS DE RECURSOS TOTAIS 

POR FUNÇÕES DE GOVERNO - 2012

• CIÊNCIA E TECNOLOGIA..................R$         15 9.621     0,01%

• COMÉRCIO E SERVIÇOS..................R$    14.006.532      0,98%      

• TRANSPORTE....................................R$  180.723      0,01%

• DESPORTO E LAZER.........................R$     6.354.244      0,44%

• ENCARGOS ESPECIAIS....................R$  18.613.146     1,30%

• RESERVA DE CONTINGÊNCIA........R$    24.500.000     1,71%

T O T A L.......................R$ 1.429.974.337    100



Programas do Governo Municipal R$              %
1- “Processo Legislativo” 52.018.764         3,64

2- “Administração, Planejamento e Finanças...Gestão,
Responsável e Transparente” 481.753.073      33,69

3- “As Oportunidades ... Geração de Empregos e Renda s” 28.599.657        2,00

4- “O Transporte Coletivo é Viável” 12.197.981        0,85

5- “Segurança "Viva" Você Faz Parte” 7.305.939        0,51

6- “Nossa História, Nossa Gente ... Um Encontro de I déias” 13.099.767        0,92

7- “Reciclar...Renovar e Sanear - Proteção ao Meio Am biente” 69.357.863        4,85

8- “Floripa Tem ... Turismo, Esporte e Lazer” 22.054.645        1,54

9- “Na Cidade a Saúde esta em Destaque” 253.014.891      17,69

10- “Educação...Compromisso e Responsabilidade de To dos” 279.496.289      19,55

11- “Infraestrutura Viária ... Dimunindo Distâncias” 45.637.419        3,19

12- “Operação Tapete Preto” 69.400.883        4,85

13- “Serviços Público a sua Disposição” 47.971.295        3,35

14- “Morar Bem ... Regate da Cidadania” 28.687.794        2,01

15- “Assistência Social é Direito de Todos” 19.378.076        1,36

Total 1.429.974.337      100



ADMINISTRAÇÃO:
Dário Elias Berger

e
João Batista Nunes

GESTÃO 2009 - 2012

REALIZAÇÃO: 

Secretaria de Finanças e Planejamento


