PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2019
ANEXO DE AÇÕES, METAS E PRIORIDADES
ÓRGÃO:
PROGRAMA:
OBJETIVO:

10-Secr.M.de Desenvolvimento Rural

UNIDADE: Secretaria de Gabinete

Administração governamental
AÇÕES

01- Incentivar a produção agropecuária em regime de economia
familiar, bem como sua comercialização.

02 - Aprimorar e incentivar o SIM

03 - Custeio Operacional da Secretaria

04 - Incentivo a piscicultura

05 - Programa de Cooperação Técnica/Esc. Alaor Tarouco

META
Qualificar nosso produtor rural, na produção de bovinos
e ovinos, seja no melhoramento genético dos rebanhos,
através da inseminação artificial, na assistência técnica,
proporcionando aos produtores melhor qualificação
técnica através de cursos. Assim como promover
convênios e parcerias com cooperativas e associações do
município que trabalham na coleta e comercialização do
leite.
Crias as estruturas físicas e materiais necessários para
aprimorarmos o serviço de inspeção municipal assim
como a adesão do município ao SUSAF serviço de
inspeção estadual.
Pagamento de servidores e aquisição de materiais e
serviços para secretaria.
Dar inicio a experiência em algumas propriedades no
desenvolvimento da piscicultura, as quais possam servir
de modelo para o incremento de produtores que
desenvolvam essa atividade no município.
Buscar desenvolver a área produtiva da Escola Agrícola
do município em parceria com outras secretarias.

VALOR

R$

130,000.00

R$

15,000.00

R$

1,021,500.00

R$

29,500.00

R$

8,000.00

Proporcionar ao produtor rural melhores condições na
aquisição de sementes

06 - Troca - troca

R$

51,000.00
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AÇÕES

07 - Incentivo a produção orgânica de alimentos.

META
Proporcionar ao produtor rural sua independência na
produção de sementes através de um sistema municipal
de troca-troca de sementes crioulas, bem como,
incentivar a produção através da prestação de serviços
de horas máquinas a esses produtores.

VALOR

R$

20,000.00

08 - Manutenção de convênios, parcerias, contratos e acordos.

Manter convênio com o escritório da EMATER
municipal para prestação de assistência técnica ao
produtor rural, bem como dar contrapartida em recursos
financeiros a convênios que venham a ser firmados entre
o Município e governos estadual e/ou federal, assim
como contrapartidas para emendas parlamentares dos
quais o Município venha a ser beneficiário.

R$

400,000.00

09 - Incentivos a feiras municipais

Apoiar iniciativas de produtores e entidades que
venham desenvolver atividade de feira no município,
seja no transporte dos produtos, na aquisição de
materiais que facilitem o desenvolvimento das feiras
municipais, assim como possibilitar a participação de
nossos produtores em eventos deste porte em outros
municípios do estado.

R$

30,000.00

TOTAL

1,705,000.00
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ITEM
FUNÇÃO PROJETO
AÇÕES
OBJETIVO META

30,264.77

12 R$

363,177.24

