
Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal de Novo Xingu 

Gabinete do Prefeito 

 

 

LEI MUNICIPAL  Nº 004/2001, de 09 de Janeiro de 2001. 

 

Dispõe  sobre   as   Diretrizes  para a elaboração da Lei   

Orçamentária do município de Novo Xingu – RS, referente ao 

exercício de 2001, e dá outras providências. 

                                    

                    JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito municipal de Novo Xingu - 

RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica vigente, que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 

     Art. 1º - Ficam estabelecidas, para elaboração dos orçamentos da 

Administração Publica Municipal, direta e indireta, relativos ao exercício de 2001, as diretrizes de que 

trata esta Lei e as prioridades e metas constantes dos Anexos; de metas prioritárias, de resultados nominal 

e primário, consolidação da divida pública, demonstrativo de gasto com pessoal e receita corrente líquida, 

elaborada em consonância com as disposições constitucionais e legais vigentes, em cumprimento ao 

disposto no art. 165, § 2º da Constituição Federal, compreendendo: 

     I – As prioridades e metas da administração pública municipal; 

     II – A estrutura e organização dos orçamentos; 

     III – As diretrizes para a elaboração e execução do orçamento municipal e 

suas alterações; 

     IV – as disposições relativas às despesas do município com pessoal e 

encargos sociais, nos poderes executivo e legislativo; 

     V – Disposições gerais.   

 

     Art. 2º - A partir das prioridades e objetivos constantes do anexo  desta 

Lei, serão elaboradas as propostas orçamentarias para 2001, de acordo  com as disponibilidades de 

recursos financeiros.  

                                         Parágrafo Primeiro - Os investimentos em fase de execução terão 

preferência sobre os novos projetos. 
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     Parágrafo Segundo - A programação  de novos projetos não poderão se 

dar à custa de anulação de dotações destinadas a investimentos em andamento. 

 

     Parágrafo Terceiro - O pagamento das despesas de pessoal e encargos 

sociais, terão prioridades sobre as ações de expansão, incluindo despesas de caráter obrigatório na 

Educação e Saúde. 

 

     Parágrafo Quarto – As despesas manterão o mesmo valor das receitas  não 

podendo ser superior. 

 

     Parágrafo Quinto – O município aplicará no mínimo 25% (vinte e cinco 

por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,  na 

manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. 

 

     Art. 3º - Para efeito desta Lei entende-se por: 

     I – programa, o instrumento de organização da ação governamental 

visando á concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no 

Plano Plurianual; 

     II – atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de 

um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, 

das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo; 

     III – Projeto um instrumento de programação para alcançar o objetivo de 

um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto 

que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e 

     IV - operação especial, as despesas que não contribuem para a 

manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta  

sobre a forma de bens ou serviços. 

     Parágrafo Primeiro - Cada programa identificará as ações necessárias para 

atingir os seus objetivos, sobre a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os 

respectivos valores e metas, bem como as unidades responsáveis pela realização da ação. 
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     Parágrafo Segundo - As atividades, projetos e operações especiais serão 

desdobrados em subtítulos, não podendo haver,  por conseguinte, alteração da finalidade das respectivas 

atividades, projetos e operações especiais e da denominação das metas estabelecidas. 

     Parágrafo Terceiro - Cada atividade, projeto e operação especial 

identificará a função e a  sub-função as quais se vinculam.  

     Parágrafo Quarto - As categorias de programação de que trata esta Lei 

serão identificadas no Projeto de Lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações 

especiais e respectivos subtítulos com indicação de suas metas  fiscais.       

      Parágrafo Quinto - Os projetos e atividades constantes da Lei 

Orçamentaria deverão estar compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei.                                          

      

     Art. 4º - As receitas e as despesas dos orçamentos da Administração direta 

e indireta,  serão classificadas e demonstradas segundo a legislação  em vigor. 

     Parágrafo 1º - Deverá ser elaborado e publicado até 30 dias após a 

publicação da Lei Orçamentária, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de 

desembolso dos Órgãos da Administração Direta incluindo o Poder Legislativo. 

     Parágrafo 2º - Os recursos vinculados serão utilizados  unicamente para 

atender os objetivos das suas vinculações, ainda que em exercício diverso daquele que aconteceu. 

     Parágrafo 3º - Quando  verificado, ao final de um bimestre, que a 

realização da receita não atendeu as metas de resultados primário e nominal, os poderes promoverão por 

ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subseqüentes, limitação de empenho e 

movimentação financeira nos critérios estabelecidos nesta Lei. 

     Parágrafo 4º - Para efeito da limitação de empenho de conformidade com 

a Lei 101/00 serão limitados preferencialmente, os empenhos de despesa que não sejam de caráter 

continuado e obrigatório, para isso  serão utilizados os seguintes critérios: 

a) – corte das despesas de manutenção dos órgãos;  

b) – demissão de ocupantes de cargos em comissão; 

       Parágrafo 5º - Para efeito do parágrafo 3º, art. 16 da Lei complementar 

101/2000, considerar-se-á irrelevante a despesa de caráter não continuado realizada na manutenção de 

órgãos municipais, sendo que as despesas relacionadas à educação, saúde e agricultura serão replanejadas 

em seu ritmo de execução sem prejuízo das determinações legais. 
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     Parágrafo  6º - Ao final de cada semestre o poder Executivo demonstrará 

em audiência pública o cumprimento das estimativas realizadas. 

 

     Art. 5º - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei 

orçamentária de 2001 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, 

observando-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as 

informações relativas a cada uma dessas etapas. 

 

     Art. 6º - Na estimativa das receitas serão consideradas os efeitos das 

alterações na legislação tributária, especificamente sobre: 

      

     I - Consolidação da legislação vigente que regula cada  tributo de 

competência do município; 

 

     II.- Adequação da legislação tributaria municipal as eventuais 

modificações  da legislatura federal; 

 

     III - Revisão dos índices já existentes que são indexadores de tributos, 

tarifas, multas e criação de novos índices; 

 

     IV - As isenções e incentivos fiscais virão acompanhadas de estimativa de 

impacto financeiro, demonstrando as medidas compensatórias sendo aceitos, apenas, o aumento 

permanente da receita e a diminuição permanente das despesas. 

 

     Art. 7º - As alterações  na legislação tributaria vigente serão propostas 

mediante projeto de lei a ser encaminhado a Câmara Municipal  ate 04 (quatro) meses antes  do 

encerramento do exercício e deverão ser apreciados antes da proposta orçamentaria. 

 

     Art. 8°- A previsão da Receita, além da obediência as normas dispostas na 

Carta Magna e na Lei Federal 4320/64, obedecerá ao disposto nos artigos 11 a 13 da Lei Complementar 

n° 101/2000. 
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     Art. 9° - O Poder Legislativo terá como limite de despesas correntes e de 

capital bem como as de pessoal no exercício 2001 o estabelecido na Emenda Constitucional nº 25, 

obedecidas às regras da Lei 101/2000. 

      

     Art. 10 - Para efeito do § 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101, de 04 

de Maio de 2000, considerar-se-á irrelevante a despesa que se situar abaixo dos limites de: 

a) R$ 8.000,00 (oito mil reais) para compras; 

b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para obras e serviços de engenharia. 

 

     Art. 11 -  Na programação da despesa não poderão ser: 

     I  – Fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de 

recurso e legalmente instituídas as unidades executoras; 

     II – Incluídos projetos com a mesma finalidade em mais de uma unidade 

orçamentária; 

     III – Transferidos a outras unidades orçamentarias os recursos recebidos 

por  transferencia;  

 

     Art. 12 - Nos projetos de lei orçamentaria constarão as seguintes 

autorizações: 

 

     I- Para abertura de créditos suplementares no máximo a vinte e cinco por 

cento do valor total fixado para as despesas; 

 

     II- Para a realização de operações de credito com  destinação  especifica e 

vinculada ao projeto, observando o que dispõe os artigos 32 a 37 da Lei Complementar nº 101 de 04 de 

Maio de 2000; 

 

     III- Para realização  de operações de  credito por antecipação da receita 

orçamentária,  observados os  limites e prazos fixados no artigo 38 da Lei Complementar nº 101 de 04 de 

Maio de 2000; 
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     IV – De até 10% (dez por cento) a título de reserva de contingência sob a 

receita corrente líquida municipal. 

 

                                        Art. 13 - Os projetos de Lei relativos a créditos adicionais serão 

apresentados com detalhamento sendo que contará como fonte de recurso, para a abertura do crédito, a 

receita a título de auxílio especifico ou convênio, o valor que não estiver estimado na previsão da receita 

ou o que exceder a estimativa de forma que não venha a afetar o equilíbrio financeiro, nem  o programa 

de pagamento do estoque da divida flutuante em conformidade com o disposto na Lei Federal 101/2000. 

 

     Art. 14 -  É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos 

adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas 

sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições: 

     I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de 

assistência social, saúde, ou educação, e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social 

– CNAS; 

     II – sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, 

institucional ou assistência;; 

     III -  atendam ao disposto no artigo 204 da Constituição Federal, bem 

como na Lei nº 8.742, de 07 de Dezembro de 1993. 

      

     Parágrafo Primeiro – Para se habilitar ao recebimento de subvenções 

sociais, a entidade privada sem  fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular, e 

comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria. 

 

     Art. 15 – É vedada a inclusão de dotações na Lei Orçamentária anual em 

seus créditos adicionais, a título de auxílios para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e 

desde que sejam: 

     I – de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino 

especial, ou representativas da comunidade escolar das escolas públicas municipais do ensino 

fundamental; 
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     II – voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito às 

pessoas pelos hospitais; 

     III – consórcios intermunicipais de saúde constituídos exclusivamente por 

entes públicos, legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a Administração Pública, e 

que participem da execução de programas de saúde; 

     IV – qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público. 

     Parágrafo Único – sem prejuízo da observância das condições 

estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária anual e sua execução, dependerão, 

ainda de: 

     I – publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na 

concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade; 

     II – identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo 

convênio. 

 

     Art. 16 - Para haver contribuição para o custeio de despesas de outros 

entes da federação deverá atender o art. 116 da Lei Federal 8666/93 e ao art. 62 da Lei Complementar 

101/2000. 

 

     Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado no exercício de 2001 

observando o disposto no Art. 169 da constituição, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para 

atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes autorizado a realizar os 

seguintes procedimentos: 

 

          I - Prover os cargos e funções vagos nos termos da legislação  vigente, 

com realização de concurso público para o preenchimento dos cargos de provimento efetivo; 

     II – Realizar contratações por excepcional interesse público de até 02 

(dois) anos, conforme autorização específica; 

          III - Conceder aumento de remuneração ou outras vantagens, mediante 

autorização legislativa especifica; 

     III - Observando o limite de gastos previstos na Lei 101/00. 
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     Art. 18 - A criação de cargos, a alteração de estrutura de carreira, 

admissão de pessoal a qualquer titulo, concessão de qualquer vantagem, ou aumento de remuneração só 

poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentaria para atender as projeções de pessoal e aos 

acréscimos dela decorrentes. 

 

     Art. 19 - As despesas com pessoal elencadas no art. 18 da Lei 

Complementar 101/2000 não poderão exceder o limite previsto no art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b” da 

referida Lei, bem como observado o disposto na Emenda  Constitucional nº 25. 

     Parágrafo Primeiro – Considera-se, para efeito deste artigo, receita 

corrente líquida o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, 

agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos, 

quando houver, a contribuição dos Servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência 

social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no parágrafo 9º do artigo 201 da 

Constituição Federal. 

     Parágrafo Segundo – Entende-se como despesa total com pessoal o 

somatório dos gastos do município com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos 

eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros do poder, com quaisquer espécies 

remuneratórias, tais como: vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da 

aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais 

de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de 

previdência. 

 

     Art. 20 - São considerados prioridades da Administração Municipal o 

desenvolvimento de programa visando:  

     I - Proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores através de 

programas informativos, educativos e culturais; 

     II - Dar  condições de trabalho, aos Servidores, especialmente  no que 

concerne à saúde, alimentação, e segurança no trabalho; 

     III - Capacitar os Servidores para melhor desempenho de  funções 

especificas; 
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     IV - Racionalização dos recursos materiais e humanos  visando  diminuir 

os custos  e aumentar a produtividade e eficiência no atendimento dos serviços municipais; 

     V – Adequar o Regime Jurídico Único a Reforma Administrativa e Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação; 

     VI – A instituição da fiscalização do Município pelo Sistema de Controle 

Interno da Administração Pública Municipal, com o objetivo de demonstrar o custo de cada ação 

orçamentária e o resultado alcançado. 

 

     Art. 21 - O Poder Executivo poderá firmar convênio com outras esferas de 

Governo para desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, 

saneamento, agricultura e assistência social, sem ônus para o município, ou com contrapartida, 

constituindo-se em projetos específicos somente após o efetivo recebimento dos recursos. 

 

      Art. 22 - O Poder Executivo não repassara recursos aos órgãos que, 

possuindo Tesouraria e/ou Contabilidade descentralizadas,  não tiverem prestado contas ate o 5º dia útil 

do mês subsequente. 

 

     Art. 23 - No controle de custos e na avaliação de resultados dos programas 

constantes do orçamento municipal, será demonstrado através de normas de controles internos instituídos  

pelo Poder Executivo.    

                   

     Art. 24 - O Poder Executivo desenvolverá sistema gerencial de 

apropriação de despesas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária. 

 

     Art. 25 - Sendo necessário a limitação de empenho das dotações 

orçamentarias e da movimentação financeira para atingir metas previstas na lei, será feita de forma 

proporcional ao montante dos recursos alocados para atendimento das despesas de cada poder. 

 

     Art. 26 – São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de 

despesa que viabilizem a execução de despesa sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação 

orçamentária. 



Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal de Novo Xingu 

Gabinete do Prefeito 

 

 10 

     Parágrafo Único - A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à 

gestão orçamentário-financeira efetivamente ocorridas. 

      

     Art. 27 - Para fins de apreciação da proposta orçamentária, do 

acompanhamento e da fiscalização orçamentária, será assegurada, ao órgão responsável, o acesso 

irrestrito, para fins de consulta, ao: 

     I – sistema integrado de contabilidade e administração financeira do 

município; 

     II – sistema de controle de dados orçamentários; 

     III – ao sistema de controle e analise gerencial de arrecadação, respeitando 

o sigilo fiscal do contribuinte; 

     IV – sistema de gerenciamento da receita e despesa da previdência dos 

servidores.  

      

     Art. 28 - Situações omissas nesta Lei serão solucionadas pela aplicação da 

legislação pertinente. 

  

     Art. 29 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 01 de Janeiro de 2001.      

 

                                        GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS, em 

09 de Janeiro de 2001.    

 

 

                                      

JAIME EDSSON MARTINI 

 Prefeito Municipal 

 

 
 
Registre-se e Publique-se 

 

 

          GELCIO MARTINELLI 

Séc. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
ANEXO I 

 

 

PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2001.    
 

 

01 - LEGISLATIVA 

 

01 - PROCESSO LEGISLATIVO 

 

META 01 – MANUTENÇÃO DA CÂMARA – Provimento de pessoal, pagamento de diárias, encargos 

sociais, luz, água, telefone e outros. 

 

OBJETIVOS: Esse programa visa oferecer condições a Câmara Municipal para manter suas atividades 

em funcionamento, inclusive pagamento de salários e diárias de vereadores e servidores, bem como 

encargos sociais. 

RECURSOS – Próprios. 

 

META 2 - APARELHAMENTO DA CÂMARA E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO 

LEGISLATIVO.             

 

DESCRIÇÃO DA META - Aquisição de materiais de expediente, materiais de consumo, equipamentos 

de informática, programas, sistema de som, fax, móveis de escritório, telefone, materiais em geral, 

serviços e manutenção de assessoria jurídica. 

 

OBJETIVO: Dotar a Câmara Municipal de Vereadores, com moveis e equipamentos necessários ao bom 

desempenho do Poder Legislativo, bem como implantar serviço de informática. 

RECURSOS – Próprios. 

 

02- GABINETE DO PREFEITO 

 

META 1 – ATIVIDADES DO GABINETE 

 

DESCRIÇÃO DA META: Organização do Gabinete para manutenção de suas atividades. 

 

OBJETIVO: Aquisição de móveis para escritório, equipamentos de informática, material de higiene e 

limpeza e veículo, que vise alcançar os reais objetivos e necessidades do Gabinete. 

 

DIVULGAÇÕES OFICIAIS 

 

META 1 – DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS 

 

DESCRIÇÃO DA META: Firmar contrato com jornais, bem como informativos por meio de programa de 

rádio. 
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OBJETIVO: Divulgação e publicação em meios de comunicações de atos oficiais do interesse público. 

 

RECURSOS – Próprios 

 

03- ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

META 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

DESCRIÇÃO DA META: Organização para o desenvolvimento da estrutura administrativa, com 

elaboração de concurso público dos cargos a serem criados por Lei. 

 

OBJETIVO: Adquirir material permanente que visem alcançar os reais objetivos e necessidades da 

Administração. Autorização para concurso público.  

 

RECURSOS – Próprios 

 

07.024 – INFORMÁTICA 

 

META 1 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COMPUTADORIZADO 

 

DESCRIÇÃO DA META: Adquirir e manter equipamentos e programas de informática para o uso nas 

unidades administrativas. 

 

OBJETIVO: Adquirir e manter sistema computadorizado nas unidades administrativas permitindo os 

serviços de controle financeiro, patrimonial e demais controles dos diversos setores da administração, 

agilizando as informações e assegurando maior grau de confiança nos dados obtidos e tarefas efetuadas. 

Oferecer cursos aos Servidores para que possam efetuar seus trabalhos de maneira compatível aos 

interesses da comunidade. 

 

RECURSOS – Próprios. 

 

07.025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 

 

META 1 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

 

DESCRIÇÃO DA META: Construir Centro Administrativo Municipal para abrigar todos os setores da 

Administração Pública, bem como calçadas e muros com grades para fechamento do pátio do centro 

administrativo e preservá-los. 

     

OBJETIVO: Construção do prédio do Centro Administrativo Municipal, construção de calçadas e muros, 

para oferecer aos administradores e Servidores Municipais em geral, bem como toda a população, 

melhores condições de trabalho e atendimento. Instalar adequadamente os vários setores da 

Administração Municipal. 

 

RECURSOS – Próprios/convênios 
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

 

08.032 - CONTROLE INTERNO 

 

META 1 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E PROJEÇÃO DE 

RECEITAS 

 

DESCRIÇÃO DA META: Criar controle através de equipe técnica, com estudos e estimativa. 

 

OBJETIVO: Implantar e Manter um setor que permita ter um controle sobre a administração com o 

objetivo de dar uma maior eficiência do serviço publico municipal.  

 

RECURSOS – Próprios. 

 

COMUNICAÇÕES POSTAIS 

 

21.127 – SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS 

 

META 1 - IMPLANTAÇÃO DE AGÊNCIA E POSTOS DE CORREIO. 

 

DESCRIÇÃO DA META: Implantar e manter com recursos próprios ou através de convênio, agencias e 

postos de correios. 

  

OBJETIVO: Oferecer melhores condições de trabalho, bem como o bom atendimento da população em 

geral. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntária ou de convênios 

 

 

04 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

01 – DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. 

 

META 1 – MERENDA ESCOLAR 

 

DESCRIÇÃO DA META: Aquisição e distribuição de merenda escolar. 

 

OBJETIVO: Manter através da Diretoria da Educação o Programa da Municipalização da Merenda 

Escolar, que visa a distribuição de alimentos de boa qualidade para a rede de ensino do Município, sobre 

coordenação da Diretoria e fiscalizada pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar. 

 

RECURSOS - Próprios, MDE e /ou de transferências voluntária ou de convênios. 

 

EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 
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41.190 – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

META 1 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 

 

DESCRIÇÃO DA META: Implantar, equipar e manter o prédio pré-escolar do município com equipe de 

profissionais especializados para o atendimento das crianças. 

  

OBJETIVO: Oferecer o ensino pré-escolar em nosso Município, onde for necessário. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios MDE, FUNDEF. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

42.188 – ENSINO REGULAR 

 

META 1 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS 

MUNICIPAIS. 

 

DESCRIÇÃO DA META: Ampliação e manutenção de prédios de escolas municipais do interior do 

município. 

  

OBJETIVO: Visa destinar recursos para construir, ampliar, reformar e manter os prédios escolares do 

Município, bem como praças áreas de recreação, passeios, hortas e jardins. Construir conjuntos sanitários, 

instalar rede de água, energia elétrica, bem como, outros serviços necessários. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios MDE, FUNDEF. 

 

META 2 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO 

 

DESCRIÇÃO DA META: Visa adquirir equipamento e materiais para as escolas da rede municipal de 

ensino. 

  

OBJETIVO: Equipar as Escolas Municipais com móveis, utensílios e equipamentos de trabalho tornando-

as mais eficientes, tais como, quadros, classes, cadeiras, armários, bebedouros, mimeógrafos, 

retroprojetores, videocassete, geladeira, revistas, jornais, material de consumo, para melhorar o processo 

ensino aprendizagem e outros necessários, inclusive montagem de pequenas cozinhas para atendimento 

da merenda escolar. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios MDE, FUNDEF. 

 

META 3 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, MANUTENÇÃO E CUSTEIO AO 

TRANSPORTE ESCOLAR. 

 

DESCRIÇÃO DA META: Visa atender ao transporte total dos alunos do município de 1ª a 8ª série com 

aquisição e manutenção de veículos ou contratação de serviços. 
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OBJETIVO: Oferecer aos estudantes do Município, condições de estudo até a 8ª serie, podendo para tanto 

solicitar auxílios e assinar convênios com outras esferas do governo, para amenizar os custos; bem como 

construção de abrigos de ônibus e fixar locais de paradas.      

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntária ou de convênios MDE. 

 

META 4 - APOIO E ATENDIMENTO A ESTUDANTES 

 

DESCRIÇÃO DA META: Desenvolver programas que visem atender ao total de alunos do município 

com manutenção ou contratação de serviços. 

 

OBJETIVO: Oferecer aos alunos das escolas municipais de 1º grau: merenda de boa qualidade, material 

escolar para alunos carentes, materiais de cantina necessários, tratamento médico odontológico, além de 

óculos, vestuários e afins para alunos carentes.  

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntária ou de convênios MDE, FUNDEF. 

 

ENSINO MÉDIO 

 

META 1 - APOIO A INSTALAÇÃO DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO 

 

DESCRIÇÃO DA META: Apoiar a instalação de curso de ensino médio e cursos profissionalizantes, 

com o custeio de despesas de natureza diversa que se fizerem necessárias para a viabilização do programa 

oferecendo transporte próprio ou terceirizado ou mediante convênios para que os alunos possam ter 

acesso a escola de cursos profissionalizantes. 

   

OBJETIVO: Oferecer apoio aos estudantes para ter acesso ao ensino médio, possibilitando uma formação 

profissional de nível médio, objetivando a formação de mão-de-obra qualificada, no próprio município ou 

em outros centros; bem como transporte gratuito aos mesmos ou com ressarcimento de parte dos gastos. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios 

  

ENSINO SUPERIOR 

 

META 1 - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO E AUXÍLIOS 

 

DESCRIÇÃO DA META: Visa atender ao transporte dos alunos que cursam faculdade com manutenção 

e aquisição de veículos ou com a contratação de serviços. 

  

OBJETIVO: Dar oportunidade e condições aos estudantes para que os mesmos possam dar continuidade 

aos estudos universitários, colocando veículo a disposição dos mesmos, ou auxílios para custear parte das 

despesas com mensalidades, possibilitando assim que os mesmos consigam freqüentar um curso superior 

sem ter que deixar a cidade e suas atividades, dando com isso oportunidade de habilitação e 

aperfeiçoamento profissional. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntária ou de convênios 
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ENSINO SUPLETIVO 

 

META 1 - APOIO AO ENSINO SUPLETIVO 

 

DESCRIÇÃO DA META: Visa apoiar oferecendo transporte a todos os munícipes que participarem do 

ensino supletivo. 

    

OBJETIVO: Apoiar através de convênio com órgãos públicos, ou com recursos próprios o 

desenvolvimento do ensino supletivo, que vise a qualificação nos cursos de suplência, suprimento, 

qualificação, aprendizagem e treinamento de recursos humanos. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

46.224 – DESPORTO AMADOR 

 

META 1 – CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE COM APOIO E INCENTIVO AO 

DESPORTO AMADOR 

 

DESCRIÇÃO DA META: Apoiar e gestionar junto aos órgãos competentes para auxiliar o município na 

construção e manutenção de quadras esportivas  onde for necessário. 

 

OBJETIVO: Oferecer a população condições de lazer e recreação, adquirindo material necessários, 

realização de competições e premiações das mesmas. Fornecer uniforme, transporte e alimentação para 

equipes que representarem o Município em competições. Criação do conselho municipal de desporto, o 

qual terá pessoa capacitada para ministrar a prática de educação física e treinamento esportivo. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

META 2 – PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 

 

DESCRIÇÃO DA META: Apoiar e incentivar a construção e manutenção de parques recreativos e 

desportivos onde for necessário. 

 

OBJETIVO: Auxiliar na execução de projetos, apoiar e gestionar junto a órgãos competentes para 

construção dos mesmos beneficiando a comunidade. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

CULTURA 

 

48.246 – PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO. 

 

META 1 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
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DESCRIÇÃO DA META: Adquirir equipamentos, materiais e acessórios para instalação da biblioteca 

pública.  

 

OBJETIVO: Implantar a Biblioteca Pública Municipal, dotando a mesma com instalações adequadas e 

pessoal, adquirindo mobiliário e equipamentos necessários, adquirir livros e coleções diversas que servirá 

a toda população em geral. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntária ou de convênios 

 

META 2  - PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS, CURSOS E TREINAMENTOS 

 

DESCRIÇÃO DA META:  Desenvolver programas com contratação de profissionais ou firmar convênios 

e contratos para  cursos e treinamentos  

 

OBJETIVO: Promover anualmente, cursos e treinamentos, bem como, seminários de estudos para 

atualização e aperfeiçoamento dos professores, alunos e da população em geral, proporcionando maior 

conhecimento do patrimônio histórico e artístico do nosso Município. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntária ou de convênios 

 

48.247 – DIFUSÃO CULTURAL 

 

META 1 – FESTAS POPULARES, GINCANAS, CAMPEONATOS MUNICIPAIS E  XINGUFEST  

 

DESCRIÇÃO DA META:  Organizar e promover festas no município para integração sócio cultural 

   

OBJETIVO:  Promover e incentivar a realização de festas populares, gincanas e campeonatos Municipais 

de diversas modalidades, com a finalidade de integração e difusão cultural. Organizar e promover a  Festa 

do município Xingufest. 

 

RECURSOS – Próprios. 

     

02 – DIRETORIA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

SAÚDE 

 

75.427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

    

META 1 - ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTO 

 

DESCRIÇÃO DA META: Desenvolver programas de saúde preventiva e contratação de profissionais. 

 

OBJETIVO: Implantar uma política de saúde preventiva, a qual será desempenhada pela equipe de 

profissionais da área de saúde do município, bem como, dar assistência aos programas  com a finalidade 

de reduzir o índice de doenças materno – infantil: 

- Atenção à saúde integral da Mulher e da criança; 
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- Atenção as gestantes, nutrizes e puérperas. 

- Educação para a maternidade, Grupos de Orientação à gestante, nutrizes, puérperas, Clubes de 

Mães; 

-  Currículo Escolar; 

-  Serviço, acompanhamento pré-natal; 

-  Educação para o planejamento familiar; 

-  Visita domiciliar; 

-  Incentivo a produção de alimentos na própria comunidade; 

- Trabalho realizado: por equipe multiprofissional. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

75.428 – ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 

 

META 1 – CONSTRUIR, EQUIPAR E MANTER POSTOS DE SAÚDE COM ASSISTÊNCIA 

MEDICA E SANITÁRIA. 

 

DESCRIÇÃO DA META: Construir, equipar e manter postos de saúde, contratar profissionais 

especializados oferecendo condições para o bom funcionamento das unidades. 

 

OBJETIVO: Construir e manter um pronto atendimento médico equipado, bem como  contratar 

profissionais na área da saúde, manter convênios através do sistema de AIH com hospitais, construir e 

equipar postos de saúde nas localidades,  manter os mesmos, e fornecer treinamento para os profissionais 

desta área. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntária ou de convênios 

 

META 2 - AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO 

 

DESCRIÇÃO DA META:  Ampliar unidades odontológicas, construir novas no interior do município, 

bem como dar manutenção e condições para o funcionamento. 

 

OBJETIVO: Manter e ampliar gabinetes odontológicos a fim de oferecer a população em geral do 

Município um atendimento imediato e eficaz. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

META 3 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE  AMBULÂNCIA COM EQUIPAMENTOS  E 

VEÍCULOS. 

 

DESCRIÇÃO DA META: Adquirir viaturas para a saúde e equipamentos gerais necessários. 

 

OBJETIVO: Adquirir e manter ambulância, com os equipamentos necessários para o transporte de 

pacientes, bem como veículos  com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria, Postos e 

Agentes de saúde nos trabalhos. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 
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META 4  -TREINAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE 

 

DESCRIÇÃO DA META: Desenvolver programas de especialização e aperfeiçoamento de agentes 

comunitários de saúde. 

 

OBJETIVO: Criar  e manter equipes de agentes de saúde com a finalidade de atender a população de 

todas as localidades do Município, com programas de saúde preventiva e medicina alternativa. 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

META 5 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA POPULAÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS. 

 

DESCRIÇÃO DA META: Desenvolver programas de saúde com aquisição e distribuição de 

medicamentos, oferecendo  exames químicos laboratoriais, radiológicos e complementares, bem como 

integrar consórcio entre municípios, implantar e  manter o programa de municipalização de saúde. 

  

OBJETIVO: Desenvolver um programa de distribuição de medicamentos para pessoas  do Município, na 

qual será desempenhada pela equipe de profissionais da área, mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à eliminação do risco de doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitário as ações e 

serviços para promoção e recuperação.  

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

META 6 – IMPLANTAR E MANTER O PLANO E CONSELHO  MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

DESCRIÇÃO DA META: Visa desenvolver o programa com o acompanhamento do Conselho, 

representando a sociedade. 

 

OBJETIVO: Implantar e manter o Plano Municipal de Saúde, bem como prever dotações orçamentaria 

necessária para a execução dos programas em consonância com as Diretrizes do Conselho Municipal.  

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

META 7 – FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA 

 

DESCRIÇÃO DA META: Destina-se a manutenção de departamento com serviços qualificado e eficiente 

para promover a fiscalização e inspeção do comércio local. 

 

OBJETIVO: Manter através da Secretaria Municipal da Saúde, um setor com o objetivo de fiscalizar o 

comercio local para que não haja venda de produtos de má qualidade ou com data de vencimento 

ultrapassada, bem como as condições de higiene necessárias.       

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

SANEAMENTO 
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76.447 – ABASTECIMENTO D’ ÁGUA  

 

META 1 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

 

DESCRIÇÃO DA META: Construção de novos poços artesianos, redes de distribuição, bem como 

ampliar e melhorara redes existentes na cidade e no interior. 

 

OBJETIVO: Construir poços artesianos, os quais facilitara distribuição e abastecimento de água tratada, 

bem como, a construção de reservatórios com capacidade suficiente para atender todos os projetos que 

serão executados conjuntamente com os interessados, mantendo os já existentes. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

76.448 – SANEAMENTO GERAL 

 

META 1 – PROGRAMA DE SANEAMENTO GERAL  

 

DESCRIÇÃO DA META: Desenvolver programas que vise estabelecer políticas traçadas para o 

saneamento básico. 

 

OBJETIVO - O Saneamento Geral abrange coleta, tratamento e a distribuição final do lixo e esgotos 

cloacais, drenagem urbana, captação, tratamento e distribuição de água potável, bem como deverá 

estabelecer rígido controle e fiscalização da destinação dos lixos e resíduos urbanos e rurais, sejam 

industriais, comerciais, domésticos, hospitalares, ou assemelhados. Estabelecer política específica para o 

saneamento básico, devendo em convênio com órgãos estaduais e nacionais,  implantar projetos visando a 

execução das políticas traçadas, eis que e serviço público  atinge diretamente a população através do meio 

ambiente e saúde.  

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

76.449 – SISTEMAS DE ESGOTOS 

 

META 1 - ADEQUAR VIAS URBANAS COM SISTEMA DE ESGOTO 

 

DESCRIÇÃO DA META: construção de  redes de esgoto e canalização de riacho, através de programas 

desenvolvido em parceria com outras esferas  do governo. 

 

OBJETIVO: Dotar vias urbanas com sistema de esgoto pluvial. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 

 

META 1 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
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DESCRIÇÃO DA META: Visa adequar através de legislações o uso de córregos e rios, bem como o uso 

de defensivos agrícolas. 

  

OBJETIVO:  Desenvolver programas que visem manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

impondo-se ao poder público e a coletividade, o dever de defendê-lo, preservá-lo e restaurá-lo para as 

presentes e futuras gerações, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso racional dos recursos 

ambientais, bem com impor rígido controle, onde não poderá ser usados córregos ou rios para lavagem de 

implementos agrícolas, ou ainda estabelecer o uso de defensivos agrícolas. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

                                

TRABALHO 

 

79.480- SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO 

 

META 1- PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO 

 

DESCRIÇÃO DA META: desenvolver programa com orientação e supervisão de técnicos que possam 

transmitir conhecimentos à população do município dentro da suas qualificações. 

  

OBJETIVO: Procurar dar apoio e criar mecanismos que possam orientar as pessoas em geral no trato com 

materiais tais como uso de venenos e defensivos agrícolas nas lavouras, visando com isso prevenir 

acidentes ou intoxicação  com mau uso dos mesmos. Ou em outras atividades consideradas de risco para 

o ser humano. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

    

ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 

 

ASSISTÊNCIA 

 

81.487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 

 

META 1 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 

 

DESCRIÇÃO DA META:  manter os programas em desenvolvimento promover viagens de recreação 

com transporte gratuito, custear despesas com palestras, apoiar na elaboração de projetos e na busca de 

recursos. 

 

OBJETIVO: Compreende as ações de caracter social voltado para a assistência e o aprimoramento da 

comunidade, através de programas que visam a cooperação técnico-financeiro objetivando a execução de 

projetos de iniciativa das comunidades voltadas para as atividades culturais, educacional e desporto em 

geral. 

 

RECURSOS - Próprios. 

 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 
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META 1 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 

 

DESCRIÇÃO DA META: contribuir para a formação do patrimônio do servidor público 

 

OBJETIVO: Criar o Programa de Contribuição ao PASEP, com a finalidade de formar o patrimônio do 

Servidor Público. 

 

RECURSOS – Próprios. 

 

05 – SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 

 

01 – DIRETORIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA 

 

INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

 

INDÚSTRIA 

 

62.346 – PROMOÇÃO INDUSTRIAL 

 

META 1 – INCENTIVO A PROMOÇÃO INDUSTRIAL E AGROINDÚSTRIAS 

 

DESCRIÇÃO DA META: Desenvolver Projetos para incentivar o município no desenvolvimento do 

processo industrial e agroindustrial. 

 

OBJETIVO: Conjunto de ações desenvolvidas no sentido de estímulo para as indústrias, seja através de 

iniciativa privada ou com a participação do município, de modo a agilizar o processo industrial  e 

agroindustrial. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

COMÉRCIO 

 

63.353 - COMERCIALIZAÇÃO 

 

META 1 – APOIO À ÁREA COMERCIAL 

 

DESCRIÇÃO DA META: Desenvolver Projetos para incentivar o município no desenvolvimento da área 

comercial. Além de projetos que visem a comercialização de produtos agropecuários providos de 

programas de produção através da diversificação de cultivos nas propriedades. 

 

OBJETIVO: Procurar desenvolver o comércio de modo que a população consiga no próprio município 

satisfazer em partes as suas necessidades, dando apoio à classe comercial e/ou comercializar a sua 

produção. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 
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SERVIÇOS FINANCEIROS 

 

64.362 – SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS 

 

META 1 - APOIO A AGÊNCIAS BANCARIAS 

 

DESCRIÇÃO DA META: Visa pagamento de despesas para manutenção de agência bancária. 

  

OBJETIVO: Oferecer apoio a agencias bancárias ou postos que queiram se instalar no município, tais 

como locação de imóvel e infra-estrutura necessária, o qual beneficiaria toda a população do município.           

 

RECURSOS – Próprios. 

 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BUROCRÁTICAS 

 

13.066 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

 

META 1 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DE ESCRITÓRIO 

 

DESCRIÇÃO DA META: Dotar o Órgão de equipamentos de informática e móveis de escritório, bem 

como outros equipamentos para o uso das atividades pertinentes. 

 

OBJETIVO: Proporcionar aos munícipes excelente qualidade de atendimento, além de facilitar o 

desempenho das atividades, objetivando eficiência e rapidez no desenvolvimento das tarefas do órgão. 

 

RECURSOS – Próprios. 

 

PRODUÇÃO VEGETAL 

 

14.076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES 

 

META 1  – PROGRAMA DE CORREÇÃO DE SOLO 

 

DESCRIÇÃO DA META: Subsidiar ou financiar os programas do sistema troca-troca ligados a atividade, 

bem como instrução sobre o manuseio adequado do solo através de técnicas conservacionistas e 

aproveitamento dos recursos naturais da propriedade. 

  

OBJETIVO: Criar e manter departamento técnico e adquirir corretivos e fertilizantes para programas de 

troca-troca com os agricultores, visando o aumento de nossa produtividade. 

 

RECURSOS - Próprios e/ou de transferências voluntária ou de convênios. 

 

14.078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 

 

META 1 – AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS  

AGRÍCOLAS. 
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DESCRIÇÃO DA META: Adquirir maquinas e implementos agrícolas tais como: Trator de esteira, trator 

traçado, grade terraceadora, distribuidor de adubo orgânico, forrageira, plantadeira de plantio direto  e 

outros  para formação  da patrulha agrícola, para serem utilizados na implantação  em nosso Município. 

 

OBJETIVO: Oferecer recursos de trabalho ao setor primário, visando o aumento da produção, procurando 

segurar o produtor no meio rural tendo em vista que é a base econômica do município, oferecendo 

também suporte técnico aos produtores rurais de acordo com a necessidade de cada um. 

 

RECURSOS - Próprios e/ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

14.080 - SEMENTES E MUDAS 

 

META 1  -  IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL 

 

DESCRIÇÃO DA META: Implantação e manutenção do viveiro municipal, pagamento de despesas de 

pessoal e material necessário a produção de mudas de árvores nativas, frutíferas e exóticas. 

 

OBJETIVO: Oferecer condições aos agricultores e população em geral para o reflorestamento, 

incentivando a preservação do meio ambiente, de nosso Município, através de distribuição de sementes e 

mudas, além da implantação e manutenção de pomares já existentes, objetivando novas alternativas de 

cultivo. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntária ou de convênios e do IBAMA. 

 

PRODUÇÃO ANIMAL 

 

15.088 – DESENVOLVIMENTO ANIMAL 

 

META 1 - AQUISIÇÃO DE ANIMAIS PARA TROCA-TROCA, MANUTENÇÃO DE 

MATERNIDADES E INSEMINAÇÃO  ARTIFICIAL E APOIO A FEIRAS E EXPOSIÇÕES DE 

ANIMAIS. 

 

DESCRIÇÃO DA META: Implantar o programa adquirindo animais de gado leiteiro para realizar 

programa de troca-troca com nossos agricultores, visando com isso apoio e incentivo e automaticamente o 

aumento da produção de leite, podendo ainda adquirir terneiras de raça e criá-las ate serem entregues para 

condomínios ou agricultores do município, bem como qualificar e manter equipe que possa realizar 

inseminação artificial. Dar apoio a realização de feiras de feiras e exposições de animais e produtos 

agrícolas. 

 

OBJETIVO: Visa incentivar a criação de condomínios o aumento de produção de leite e seus derivados, 

bem como o melhoramento da criação de gado leiteiro. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntária ou de convênios 

 

PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

 

17.103 - PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA  
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META 1 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA  

 

DESCRIÇÃO DA META: Destina-se a implantação e manutenção de programa através de projetos para 

desenvolvimento da proteção à Flora e a Fauna.  

 

OBJETIVO: Preservação da vegetação, de nascentes e arroios existentes em nosso meio, bem como 

oferecer condições aos agricultores e população em geral através de palestras e reuniões visando a 

orientá-los e apoiá-los através de projetos.  

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntária ou de convênios e do IBAMA 

 

17.104 – REFLORESTAMENTO 

 

META 1 – PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO 

 

DESCRIÇÃO DA META: Destina-se a implantação e manutenção de programa através de projetos para 

desenvolvimento do programa de reflorestamento.  

 

OBJETIVO: Oferecer condições aos agricultores e população em geral através de palestras e reuniões, 

bem como assinar convênio com o Estado para que vise a orientação e apoio através de projetos de 

reflorestamentos incentivando a formação de microbacias no município. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntária ou de convênios e do IBAMA 

 

PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 

 

18.111 – EXTENSÃO RURAL 

 

META 1 - PROGRAMAS DE INCENTIVOS A EXTENSÃO RURAL E IMPLANTAÇÃO DO 

ESCRITÓRIO DA EMATER 

 

DESCRIÇÃO DA META: Subsidiar ou financiar programas que vise o fortalecimento dos programas de 

extensão rural, bem como implantar em nosso município o escritório da EMATER , para que o produtor 

conte com mais esse assessoramento técnico, através de cedência de funcionários, aluguel e outros. 

  

OBJETIVO: Compreende ações relativas a assistência aos produtores rurais visando a orientá-los e apoiá-

los através de projetos ou  com recursos na área de suinocultura, avicultura, bovinocultura, apicultura, 

piscicultura com os produtores rurais, ou através de convênios com órgãos ligados as áreas, bem como 

açudagem para o desenvolvimento da pesca e irrigação, armazenamento e silagem de grãos e forragens, 

adubação orgânica através de estrumeiras, incentivando e apoiando a formação de condomínios rurais, e 

projetos de diversificação da economia agrícola. Bem como distribuição de sementes no sistema troca-

troca. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntária ou de convênios. 

 

02 – DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS 
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60.327 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

META 1 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 

 

DESCRIÇÃO DA META: Ampliar dar suporte e melhorar a iluminação pública municipal. 

 

OBJETIVO: Melhorar, ampliar e manter a iluminação pública em vias e logradouros públicos da sede do 

município, dar boa iluminação às ruas, praças e jardins, melhorando o aspecto panorâmico da cidade, 

além de implantar e melhorar sistemas de iluminação nas comunidades do interior do município. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios ou de financiamentos. 

 

60.328 – PARQUES E JARDINS 

 

META 1 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL 

 

DESCRIÇÃO DA META: Construir, equipar e manter a praça municipal. 

 

OBJETIVO: Construir, equipar, e manter a praça municipal para servir de lazer a toda a população, 

dotando a mesma com variedades de brinquedos para todas as crianças, além de área para a prática de 

esportes. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

22.134 - TELEFONIA 

 

META 1 - AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO 

MUNICIPAL 

 

DESCRIÇÃO DA META: Adquirir e manter centrais telefônicas e ramais para o uso na sede e 

localidades do interior do município 

   

OBJETIVO: Oferecer a população do Município um melhor atendimento no que se refere aos serviços de 

telefonia, bem como atendimento daqueles que vivem no meio rural. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntária ou de convênios 

  

META 2 – MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E AUTOMATIZAÇÃO DA TELEFONIA 

DDD 

 

DESCRIÇÃO DA META: Manter unidade com instalações das centrais telefônica, bem como viabilizar a 

implantação do sistema de telefonia DDD. 

 

OBJETIVO: Oferecer a população do Município um melhor atendimento no que se refere aos serviços de 

telefonia, bem como procurar dotar a comunidade com a implantação do sistema de telefonia DDD. 
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RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntária ou de convênios 

 

META 3 – AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE 

TV 

 

DESCRIÇÃO DA META: Proporcionar a melhoria no sistema de retransmissão com aquisição e/ou 

manutenção de equipamentos. 

  

OBJETIVO: Ampliar e/ou melhorar o sistema de retransmissão de sinais de televisão atingindo com isso 

toda a população urbana e rural. 

 

RECURSOS - Próprios e/ou de transferências voluntárias ou de convênios 

 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

 

88.534 – ESTRADAS VICINAIS 

 

META 1 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 

MUNICIPAIS. 

 

DESCRIÇÃO DA META: dar manutenção conforme as necessidades, aos veículos, máquinas e 

equipamentos, principalmente com aquisição de serviços, peças ou combustíveis.  

 

OBJETIVO: Conjunto de ações relativas à abertura, ampliação, melhoria e manutenção de estradas 

municipais, e vicinais, incluindo todas as obras de infra-estrutura, tais como: Construção, remodelação e 

manutenção de pontes, pontilhões, bueiros, calhas e passarelas, dando condições de trafegabilidade, 

facilitando também o escoamento da produção, estendendo também as estradas de lavoura.  

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

88.536 – SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

 

META 1 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E 

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS. 

 

DESCRIÇÃO DA META: dar manutenção conforme as necessidades, aos veículos, máquinas e 

equipamentos, principalmente com aquisição de serviços, peças ou combustíveis, renovando a frota 

existente.  

  

OBJETIVO: Completar e renovar a frota de veículos e maquinas de nosso município, o que possibilitara o 

atendimento às necessidades existentes, bem como, equipar o município de infra-estrutura necessária para 

abrigo e conservação dos maquinários. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

88.537/8 – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 
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META 1 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. 

 

DESCRIÇÃO DA META: gestionar junto ao governo do estado o acesso asfáltico ao município. 

   

OBJETIVO: Construir através de convênios, a ligação asfáltica ao município, que beneficiara escoamento 

da produção e o desenvolvimento da comunidade. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

TRANSPORTE URBANO 

 

91.575 – VIAS URBANAS 

 

META 1 - PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE 

VIAS URBANAS COM SINALIZAÇÃO ADEQUADA.  

 

DESCRIÇÃO DA META: pavimentar totalmente as vias urbanas, bem como sinalizá-las, recuperá-las e 

mantê-la em boas condições. Visa também abertura de ruas projetadas no perímetro urbano, incluindo-se 

projetos, obras, desapropriação de áreas e obras de drenagem. 

  

OBJETIVO: Pavimentar, abrir, ampliar, melhorar e conservar as vias urbanas na sede e principais linhas 

do interior do município com obras viárias dotando-as com a construção de calçamento e outros 

melhoramentos que visem a circulação de veículos e pessoas nas referidas vias, bem como, mantendo a 

higiene e limpeza. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA 

 

SEGURANÇA PUBLICA 

 

META 1 – INSTALAÇÃO DA BRIGADA MILITAR 

 

DESCRIÇÃO DA META: Construir e manter através de convênio com contrapartida do município uma 

unidade da Brigada Militar, objetivando a manutenção de despesas com equipamentos, aluguel, material 

de consumo, limpeza com as referidas instalações, objetivando desta forma oferecer mais segurança aos 

munícipes.   

 

OBJETIVO: Visa dar apoio a Brigada Militar em nosso município. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios 

 

ENERGIA E RECURSOS MINERAIS 

 

ENERGIA ELÉTRICA 

 

51.268 – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
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META 1 – ELETRIFICAÇÃO RURAL E EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA NO PERÍMETRO 

URBANO 

 

DESCRIÇÃO DA META: Proporcionar a melhoria e construção de redes de alta e baixa tensão nas 

localidades bem como melhorar a iluminação pública municipal com reposição de lâmpadas na sede do 

município e localidades do interior. 

 

OBJETIVO: Construir e auxiliar na execução de projetos de eletrificação rural as residências que ainda 

não dispõe deste conforto objetivando suprir esta deficiência e dar condições mínimas para que o homem 

permaneça no meio rural. Ampliação e manutenção da rede de energia elétrica e iluminação pública no 

perímetro urbano. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

58.323 – PLANEJAMENTO URBANO 

 

META 1 – REGULARIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO 

 

DESCRIÇÃO DA META: Regularização do perímetro urbano. 

 

OBJETIVO: Regularizar e ampliar o loteamento urbano, dando condições de infra-estrutura, como água, 

luz e iluminação pública. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias.  

 

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

 

60.325 – LIMPEZA PÚBLICA 

 

META 1 – MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 

 

DESCRIÇÃO DA META: Regularizar a coleta do lixo e manter limpa a cidade. 

 

OBJETIVO: Adquirir e adequar um local para servir como deposito de lixo domiciliar, evitando 

problemas ao meio ambiente e a saúde da população ou participar de consórcio intermunicipal para a 

reciclagem de lixo. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

03 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

HABITAÇÃO 

 

HABITAÇÃO 
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57.316 – HABITAÇÕES URBANAS 

 

META 1 – CONSTRUIR CASAS POPULARES URBANAS E RURAIS 

 

DESCRIÇÃO DA META: Implantar no município núcleos habitacionais, dando início a programas, 

principalmente para pessoas carentes, incluindo aquisição de área, obras de reforma, infra-estrutura e 

projetos técnicos. Construção e reforma de casas a famílias carentes do município e do meio rural, dando 

fomento as habitações rurais. 

  

OBJETIVO: Construir casas populares as pessoas carentes, através de regime de mutirão para diminuir o 

déficit habitacional, dando as mínimas condições de dignidade as pessoas carentes que não possuem 

recursos para construir sua casa, podendo adquirir lotes ou áreas para viabilizar os projetos, bem como, 

implantar toda a infra-estrutura necessária. 

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

60.326 – SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

  

META 1 - AUXÍLIOS FUNERAIS 

 

DESCRIÇÃO DA META: Criar programas de desenvolvimento para o custeio de despesas e apoio na 

elaboração de projetos e na busca de recursos. 

  

OBJETIVO: Conjunto de ações que vise proporcionar o auxílio funeral a pessoas comprovadamente 

carentes, que não possuam condições de adquirir com recursos próprios material ou serviços desta 

natureza.                           

 

RECURSOS - Próprios e /ou de transferências voluntárias ou de convênios. 

 

 


