
 

LEI MUNICIPAL Nº 179/2002, de 25 de Outubro de 2002. 

      

Dispõe  sobre   as   Diretrizes  para a elaboração da Lei   

Orçamentária do município de Novo Xingu – RS, referente ao 

exercício de 2003, e dá outras providências. 

                                    

                GELCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal em Exercício de 

Novo Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

Lei: 

 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1
o  -

 São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 

165, § 2
o
, da Constituição, as diretrizes orçamentárias do Município para 2003, compreendendo: 

I - as prioridades e metas da administração para 2003;  

II - a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos orçamentos do Município 

para 2003;  

III - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal; 

Parágrafo Primeiro -  Fazem parte integrante desta Lei os 

seguintes documentos: 

I – Projeção da Receita e da Despesa para 2003/2005; 

II -Anexo de metas e prioridades para 2003; 

Parágrafo Segundo - Os valores constantes nos Anexos de que 

trata o inciso I, do parágrafo anterior, possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servirem 

de referência para o planejamento, sendo automaticamente atualizados pela Lei Orçamentária. 

CAPÍTULO II 

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2003 

 

Art. 2
o
 - Em consonância com o art. 165, § 2

o
, da Constituição, 

as metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2003 são as especificadas no Anexo de 

Metas e Prioridades que integra esta Lei.  

 



CAPÍTULO III 

A ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO E 

ALTERAÇÕES DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO PARA 2003 

Seção I 

Da Organização dos Orçamentos do Município 

 

Art. 3
o
 - Os orçamentos fiscal e da seguridade social 

compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias e 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedades 

de economia mista e demais entidades em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a 

maioria do capital social com direito a voto e que dela recebam recursos da Fazenda Municipal. 

Art. 4
o
 - Os orçamentos discriminarão a despesa por unidade 

orçamentária, detalhada por categoria de programação (créditos orçamentários) com suas respectivas 

dotações. 

§ 1
o
 - As atividades, projetos e operações especiais poderão ser 

desdobrados em subtítulos (subprojetos ou subatividades), abertos por Decreto do Poder Executivo, 

para especificar sua localização física integral, parcial ou, ainda, atender à classificação por fonte de 

recursos (recursos vinculados), não podendo haver alteração das respectivas finalidades, produtos, 

unidades de medida e valores, estabelecidos para o respectivo título (projeto, atividade ou operação 

especial).  

§ 2
o
 - 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 vinculação de suas metas físicas ao anexo de metas e 

prioridades de que trata esta Lei.  

Art. 5
o
 - A lei orçamentária discriminará em unidades 

orçamentárias e/ou em categorias de programação específicas as dotações destinadas:  

I – a fundos especiais; 

II - às ações de saúde e assistência social;  

III - ao pagamento de benefícios da previdência, para cada categoria de benefício;  

IV – aos créditos orçamentários que se relacionem à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental; 

V - à concessão de subvenções econômicas e subsídios; 

VI - à participação em constituição ou aumento de capital de empresas;  

VII - ao pagamento de precatórios judiciários, que constarão das unidades orçamentárias 

responsáveis pelos débitos;  



VIII - às despesas com publicidade, propaganda e divulgação oficial; e  

IX - ao cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado consideradas de pequeno valor.  

Art. 6
o
 - O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo 

encaminhará ao Legislativo será constituído de:  

I - texto da lei;  

II - quadros orçamentários consolidados;  

III - anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na 

forma definida nesta Lei;  

IV - anexo do orçamento de investimento a que se refere o art. 165, § 5
o
, inciso II, da Constituição; e  

V - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos fiscal e da 

seguridade social.  

VI – demonstrativo da renúncia da receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de 

caráter continuado. 

§1º - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária 

conterá: 

I - exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, informando, saldos de créditos 

especiais, situação esperada dos restos a pagar ao final do exercício e outros compromissos 

financeiros exigíveis; 

II - justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita e da 

despesa; 

§2º - Integrará a proposta orçamentária, além dos documentos 

referidos, para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com 

indicação da respectiva legislação. 

Art. 7
o
 - Para efeito do disposto neste capítulo o Poder 

Legislativo do Município encaminhará ao Poder Executivo, sua respectiva proposta orçamentária, 

para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta Lei.  

 

Seção II 

Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas 

 

Art. 8º - A Lei orçamentária conterá reserva de contingência 

constituída de dotação global e corresponderá, na lei orçamentária a, no mínimo, dez por cento da 

Receita Corrente Líquida prevista para o Município e: 

I – se destinará a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos; 



II – ficará sob a coordenação do órgão responsável pela sua destinação; e 

III – será controlada através de registros contábeis no sistema orçamentário. 

§1º. Não será considerada, para os efeitos do percentual de que trata o caput, a reserva à conta de 

receitas vinculadas e diretamente arrecadadas dos fundos e das entidades da administração indireta, 

cuja utilização fica autorizada até o limite previsto na Lei Orçamentária. 

Art. 9º - Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar n
o
 101, 

de 2000:  

I - integrará o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3
o
 do art. 182 

da Constituição, o impacto orçamentário e financeiro exigido em decorrência da LC nº 101/2000, art. 

16; 

II - entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3
o
, aquelas cujo valor não ultrapasse os 

limites a que se refere os incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.  

Art. 10 - O Poder Executivo elaborará e publicará, até trinta dias 

após a publicação da lei orçamentária para 2003, cronograma de desembolso mensal para o 

exercício, nos termos do art. 8
o
 da Lei Complementar n

o
 101 de 2000.  

§1º - Para fins de elaboração do cronograma do Poder 

Executivo, o Poder Legislativo, em até dez dias da publicação da Lei Orçamentária, encaminhará  ao 

Executivo a sua necessidade de repasses financeiros, estabelecidas mensalmente, para o exercício de 

2003. 

§ 2
º
 No caso do Poder Executivo, o ato referido no caput e os 

que o modificarem conterão:  

I - metas bimestrais de realização de receitas, conforme disposto no art. 13 da Lei Complementar n
o
 

101, incluindo seu desdobramento por origem de recursos;  

II - demonstrativo da despesa por programas de governo.  

 

Seção III 

Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias Compreendidas os Créditos 

Adicionais Destinados ao Poder Legislativo 

 

Art. 11 - O Poder Legislativo do Município terá como limite de 

despesas em 2003, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do 

percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita tributária e de transferências do Município, auferida 

em 2002, nos termos do art. 29-A da Constituição da República, acrescidos dos valores relativos aos 

inativos e pensionistas. 



Parágrafo Único -  Para efeitos do cálculo a que se refere o 

caput considerar-se-á a receita efetivamente arrecadada até o último mês anterior ao do encerramento 

do prazo para a entrega da proposta orçamentária no Legislativo, acrescida da tendência de 

arrecadação até o final do exercício. 

Art. 12 - Para os efeitos do art. 168 da Constituição da 

República os recursos correspondentes às dotações orçamentárias da Câmara Municipal, inclusive os 

oriundos de créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 de cada mês, de acordo com o 

cronograma de desembolso a ser elaborado pelo Poder Legislativo, observados os limites anuais de 

8% sobre a receita tributária e de transferências de que trata o art. 29-A da Constituição da 

República, efetivamente arrecadada no exercício de 2002, ou, sendo esse valor superior ao 

orçamento do Legislativo, o limite de seus créditos orçamentários. 

§ 1º - Em caso da não elaboração do referido cronograma, os 

repasses se darão na forma de duodécimos mensais, iguais e sucessivos, respeitados, igualmente, os 

limites de que trata o caput. 

§ 2º - Considera-se receita tributária e de transferências para fins 

de cálculo do orçamento do Poder Legislativo, desde que efetivamente arrecadadas: 

a) os impostos; 

b) as taxas; 

c) a contribuição de melhoria; 

d) a dívida ativa de impostos, taxas e contribuições de melhoria; 

e) o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF; 

f) a Cota-parte do Imposto Territorial Rural - ITR; 

g) a Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA; 

h)  o valor bruto arrecadado da Transferência da cota-parte do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS 

i) o valor bruto arrecadado da Transferência da LC nº 87/96; 

j) do valor bruto arrecadado do Fundo de Participação dos Municípios; 

k) o valor bruto arrecadado da Cota-parte do IPI/Exportação. 

l) A cota parte do antigo ITCD. 

Art. 13 - O repasse financeiro relativo aos créditos 

orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo. 

Parágrafo Único - Ao final do exercício financeiro o saldo de 

recursos será devolvido ao Poder Executivo, deduzido: 

I – os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro, considerando-se somente as contas do 

Poder Legislativo; 

II – os valores necessários para: 

a) obras e investimentos do Poder Legislativo que ultrapassem um exercício financeiro; 

b) outros, desde que justificados pelo Presidente do Legislativo. 



Art. 14 - A Câmara Municipal enviará até o dia 05 de cada mês, 

a demonstração da execução orçamentária e contábil do mês e até o mês anterior para fins de 

integração à contabilidade geral do Município. 

 

Seção IV 

Das Normas Relativas ao Controle de Custos e avaliação dos Resultados dos programas 

financiados com recursos dos orçamentos 

 

Art. 15 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas 

nesta Lei, a escrituração contábil será efetuada de forma a propiciar o controle dos custos das ações e 

a avaliação dos resultados dos programas de governo. 

Art. 16 - Os serviços de contabilidade do Município organização 

sistema de custos que permita: 

a) mensurar o custo dos produtos das ações governamentais; 

b) mensurar os custos diretos e indiretos dos programas de governo; 

c) identificar o custo por atividade governamental e órgãos; 

d) a tomada de decisões gerenciais. 

Art. 17 - A avaliação dos resultados dos programas de governo 

se fará de forma contínua pelo sistema de controle interno do Poder Executivo. 

Parágrafo Único - A avaliação dos resultados dos programas de 

governo consistirá em análise sobre o desempenho da gestão governamental através da 

movimentação dos indicadores de desempenho, conjugando-os com o custo das ações que integram 

os programas e a evolução, em termos de realização dos produtos das ações e o atingimento de suas 

metas físicas, de forma que permita à administração e à fiscalização externa concluir sobre a 

eficiência das ações governamentais e a qualidade do gasto público. 

 

Seção V 

Da Disposição Sobre Novos Projetos 

 

Art 18 - Além da observância das prioridades e metas de que 

trata esta Lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:  

I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos subtítulos em 

andamento com recursos necessários ao término do projeto ou a obtenção de uma unidade completa; 

II – estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o 

Poder Público estiver adotando as medidas necessárias para tanto. 



§ 1º - Não constitui infração a este artigo o início de novo 

projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos 

orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos. 

§ 2º - O sistema de controle interno fiscalizará e demonstrará o 

cumprimento do parágrafo único do art. 45 da Lei Complementar nº 101/2000. 

§ 3º - É condição para o início de projetos, devendo constar do 

procedimento de que trata o art. 38 da Lei 8.666/96, ou do procedimento de compra, em casos de 

contratações com valores estimados inferiores aos previstos no art. 24, I e II da referida Lei, a 

referência de atendimento ao artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Seção VI 

Das Transferências de Recursos para o Setor Privado 

Subseção I 

Dos Recursos Destinados a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos 

 

Art. 21 - 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, 

educação, cultura ou desporto, e estejam registradas nas Secretarias Municipais correspondentes;  

II - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou 

assistencial;  

III - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei n
o
 

8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

Parágrafo Único - Para habilitar-se ao recebimento de 

subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de 

funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida no exercício de 2003, e comprovante de 

regularidade do mandato de sua diretoria.  

Art. 22 - Fica autorizada a inclusão de dotações, na lei 

orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de “auxílios” para entidades privadas sem fins 

lucrativos e desde que sejam:  

I - de atendimento a atividades educacionais, saúde, assistenciais, culturais, de meio ambiente ou 

desportivas;  

II - cadastradas junto às Secretarias Municipais correspondentes;  

III - signatárias de contrato de gestão com a Administração Pública Municipal;  

V - consórcios intermunicipais, constituídos por lei e exclusivamente por entes públicos; 



VI - qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP. 

Parágrafo Único - Sem prejuízo da observância das condições 

estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução, dependerão, 

ainda da regular aplicação dos recursos, mediante determinar a Lei Municipal devendo ocorrer a 

devolução dos valores no caso de desvio de finalidade. 

 

Subseção II 

Das Transferências às Pessoas Físicas e Jurídicas 

 

Art. 23 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender 

necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social, saúde, 

agricultura, desporto, turismo e educação, desde que aprovada pelo respectivo conselho municipal. 

Art. 24 - A transferência de Recursos públicos para cobrir 

déficits de pessoas jurídicas, além das condições fiscais previstas no art. 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, quando for o caso, deverá ser autorizada por lei específica e, ainda, atender 

a uma das seguintes condições: 

I – a necessidade deve ser momentânea e recair sobre pessoa física ou entidade cuja ausência de 

atuação do Poder Público possa justificar a sua extinção com repercussão social grave no Município, 

ou, ainda, representar prejuízo para o município. 

II – incentivo fiscal para a instalação e manutenção de empresas industriais, comerciais e de 

serviços, nos termos do que dispuser a Lei Municipal.  

III – no que se refere à concessão de empréstimos destinados a pessoas físicas e jurídicas, estes ficam 

condicionados, além do pagamento dos encargos financeiros de juros não inferiores a 12% ao ano, 

ou ao custo de captação, nos termos do que dispõe o artigo 27 da Lei Complementar nº 101/2000: 

a) destinação dos recursos através de fundo rotativo; 

b) formalização de contrato; 

c) aprovação de projeto pelo Poder Público; 

d) acompanhamento da execução; 

e) prestação de contas. 

Parágrafo Único - Lei específica poderá, conforme possibilita o 

parágrafo único do artigo 27 da LC nº 101/2000, estabelecer subsídio para empréstimos de que trata 

o inciso III deste artigo, hipótese em que a lei orçamentária estabelecerá crédito orçamentário 

próprio. 

 

Seção VII 

Dos Créditos Adicionais 

 



Art. 25 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão 

apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.  

Art. 26 -  Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos 

adicionais as exposições de motivos que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos 

cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das atividades, dos projetos ou das operações 

especiais. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO 

Seção I 

Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter 

Continuado 

Art. 27- A compensação de que trata o art. 17, § 2o, da Lei 

Complementar no 101, de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter 

continuado, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, poderá ser realizada a partir do 

aproveitamento da respectiva margem de expansão. 

Parágrafo Único - Cada Poder manterá controle sobre os 

valores já aproveitados da margem de expansão desde a edição da LC nº 101/2000. 

 

Seção II 

Das Despesas com Pessoal 

 

Art. 28 - O Poder Executivo e Legislativo publicarão tabela de 

cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil, demonstrando os 

quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não-estáveis e de cargos vagos.  

Art. 29 - Os Poderes Executivo e Legislativo do Município terão 

como limites na elaboração de suas propostas orçamentárias para pessoal e encargos sociais: 

I – No Poder Legislativo: 

a) 70% das receitas de impostos e transferências que cabem ao Poder, conforme art. 29 –

a, da Constituição Federal, excluídos os valores referentes aos inativos e pensionistas e eventuais 

repasses de cunho extra-orçamentários; 



b)  em caso de a despesa com pessoal projetada situar-se abaixo dos 6% sobre a Receita 

Corrente Líquida – RCL, deverá ser observado o limite de acréscimo desta despesa, previsto no art. 

71 da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

II – No Poder Executivo: 

a) caso o Poder tenha ultrapassado os 54% (cinqüenta e quatro pontos 

percentuais) sobre a Receita Corrente Líquida no exercício de 1999, o orçamento de 2003 deverá 

prever o retorno ao percentual limite até o final do exercício, nos termos do art. 70 da Lei 

Complementar nº 101 de 2000. 

b) em caso de a despesa com pessoal projetada situar-se abaixo dos 54% sobre a 

Receita Corrente Líquida, deverá ser observado o limite de acréscimo desta despesa, em percentual 

da receita base de cálculo, nos termos do art.. 71 da Lei Complementar n
o
 101, de 2000. 

Art. 30 - Os projetos de lei sobre transformação de cargos, bem 

como os relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais deverão ser 

acompanhados de manifestação do Conselho de Política e Remuneração de Pessoal de que trata o art. 

39 da Constituição da República.  

Art. 31 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1
o
, 

inciso II, da Constituição, ficam autorizados, além das vantagens pessoais já previstas nos planos de 

cargos e regime jurídico: 

I – No Poder Executivo: 

a) aumento de remuneração em percentual de até 12%; 

b) criação de cargos efetivos; 

c) criação de funções de confiança; 

d) investiduras por admissão por aprovação para cargo ou emprego público, 

designação de função de confiança ou cargo em comissão com disponibilidade de vagas; 

e) concessão de abono remuneratório aos servidores em efetivo exercício do 

magistério; 

f) criação de empregos públicos para o atendimento de programas da União; 

g) contratações de pessoal por excepcional interesse público, desde que atendidos 

os pressupostos que caracterizem como tal, nos termos de Lei Municipal e que venham atender a 

situações cuja investidura por concurso não se revele a mais adequada face às características da 

necessidade da contratação. 

II – No Poder Legislativo: 

a) aumento de remuneração em percentual de até 12%; 

b) criação de cargos efetivos; 

c) criação de funções de confiança; 

d) investiduras por admissão por aprovação para cargo ou emprego público, 

designação de função de confiança ou cargo em comissão com disponibilidade de vagas; 

 



§ 1º - As autorizações dos incisos I e II deverão ser precedidas 

da análise da repercussão sobre o percentual da despesa com pessoal, nos termos do artigo 17 e 71 da 

Lei Complementar nº 101/2000. 

§ 2º - Os créditos orçamentários para as despesas com pessoal 

do Município, tendo em vista a perda acumulada nos vencimentos dos servidores públicos, em 

atendimento ao previsto no inciso X do art. 37 da CF/88, deverão prever, além da perda do valor 

aquisitivo do último exercício, a revisão geral acumulada em mais até 12%. 

Art. 32 - No exercício de 2003 a realização de serviço 

extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3%(cinqüenta e um inteiros e três 

décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), respectivamente, no Poder 

Executivo e Legislativo, exceto no caso previsto no art. 57, § 6
o
, inciso II, da Constituição, somente 

poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam 

situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes: 

I – situações de emergência ou calamidade pública; 

II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens; 

II – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação a outra alternativa possível;  

Parágrafo Único - A autorização para a realização de serviço 

extraordinário, no âmbito do Poder Executivo e Legislativo, nas condições estabelecidas no caput 

deste artigo, far-se-á, respectivamente, pelo Prefeito Municipal e Presidente da Câmara, sendo os 

motivos devidamente fundamentados no ato da autorização.  

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO 

MUNICÍPIO 

 

Art. 33 - Na política de administração tributária do Município 

ficam definidas as seguintes diretrizes para 2003, devendo, até o final do exercício, legislação 

específica dispor sobre: 

I – revisão no Código Tributário do Município, especialmente sobre: 

a) Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU: 

1. ser progressivo em razão do valor do imóvel; e 

2. ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. 

b) a alteração na alíquota e na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza. 

Art. 34 - Na estimativa das receitas do projeto de lei 

orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária.  



Parágrafo Único - Caso as alterações propostas não sejam 

aprovadas, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, 

serão canceladas a previsão da receita e dotações orçamentárias de forma a restabelecer a previsão 

sem as alterações na legislação. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 35 - Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei 

Complementar nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a 

União ou o Estado, após regular autorização legislativa específica, com vistas: 

I – ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública; 

II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município; 

III – à utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado ou 

União; 

IV – a cedência de Servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no município.  

 

Art. 36 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU – RS, aos 25 dias do mês de Outubro de 2002. 

 

 

 

 

GELCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

 RODRIGO DALPIÁZ 

Agente Administrativo 



ANEXO I 

PREVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA PARA 2003/2005 

Valores da Receitas e Despesas para os exercícios 2003/2004 
 Receitas Já arrecadas Previsão até 

o Término 

de  

Projeção 

para o 

exercício 

que se 

refere a 

Proposta 

Projeção da receitas para 

os dois exercício seguintes 

Fontes de Receita 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

RECEITAS CORRENTES -------------- -------------- 1.986.538,10 2.083,581,00 2.140.000,00 2.272.000,00 2.388.000,00 

* RECEITA TRIBUTÁRIA ---------------- ---------------- 23.233,28 40.612,00 45.000,00 52.000,00 54.000,00 

* RECEITA PATRIMONIAL ---------------- --------------- 10.764,01 10.514,00 11.000,00 13.000,00 15.000,00 

* RECEITA INDUSTRIAL --------------- ---------------- 4.681,83 ----------------- ---------------- ------------------ ---------------- 

* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ---------------- ---------------- 1.946.858,98 2.010.140,00 2.050.000,00 2.170.000,00 2.280.000,00 

* RECEITA AGROPECUÁRIA ------------------ ----------------- ------------------ 17.000,00 24.000,00 27.000,00 29.000,00 

* OUTRAS RECEITAS CORRENTE ----------------- ---------------- 1.000,00 5.315,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

RECEITA DE CAPITAL ---------------- ---------------- 5.000,00 49.500,00 50.000,00 ---------------- ---------------- 

* ALIENAÇÃO DE BENS ----------------- ---------------- 5.000,00 26.100,00 25.000,00 --------------- ----------------- 

* TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL ---------------- ------------------ ---------------- 23.400,00 25.000,00 --------------- ---------------- 

Totais ----------------- ---------------- 1.991.538,10 2.133.081,00 2.190.000,00 2.272.000,00 2.388.000,00 

 

Cálculo da Receita Corrente Líquida 

Exercício Financeiro 2003 2004 2005 Total 

Receita Total 2.190.000,00 2.272.000,00 2.388.000,00 6.850.000,00 

(-) Receita de Capital 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

(=) Receita Corrente Líquida 2.140,000,00 2.272.000,00 2.388.000,00 6.800.000,00 

 

 

RESUMO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 

Discriminação das Despesas 2003 2004 2005 TOTAL 

Despesas Correntes 1.605.000,00 1.590.400,00 1.791.000,00 4.986.400,00 

Despesas de Capital 535.000,00 681.600,00 597.000,00 1.813.600,00 

Total das Despesas 2.140.000,00 2.272.000,00 2.388.000,00 6.800.000,00 



 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO II 

 

 

PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2003.    

 

 

01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

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

encargos sociais, luz, água, telefone, aluguel e outros. 

 

OBJETIVOS: Esse programa visa oferecer condições à 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 – MANUTENÇÃO DAS 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, manutenção do veículo, manutenção da assessoria em geral e demais ações que visem 

alcançar os reais objetivos e necessidades do Gabinete. 

 

RECURSOS – Próprios 



META 2 – DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS 

 

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

programa de rádio. 

 

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

público. 

 

RECURSOS – Próprios 

 

META 3 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

 

DESCRIÇÃO DA META: Aquisição de materiais, veículo e outros equipamentos que colaborem 

para o bom Funcionamento do órgão. 

 

OBJETIVO: Equipar o Gabinete de todos os meios necessários para o seu bom funcionamento em 

todos os setores de influência deste órgão junto a todas as esferas governamentais de nosso país. 

 

RECURSOS – Próprios 

 

META 4 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

 

DESCRIÇÃO DA META:  Implantar e manter um sistema de controle interno sobre a 

Administração com o objetivo de dar maior eficiência ao serviço público municipal. 

 

OBJETIVO: Dar maior eficiência no controle de bens e valores da Administração, além de cumprir 

com determinação do Tribunal de Contas do Estado. 

 

RECURSOS – próprios. 

 

03- SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS  

 

META 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

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

elaboração de concurso público dos cargos a serem criados e 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 

 



META 2 – 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. 

 

META 3 – ADQUIRIR TERRENO E CONSTRUIR CENTRO ADMINISTRATIVO E 

CULTURAL  

 

DESCRIÇÃO DA META: Adquirir terreno e construir Centro Administrativo e Cultural Municipal 

para abrigar todos os setores da Administração Pública e espaço para a cultura local, bem como 

calçadas e muros com grades para fechamento do pátio do centro administrativo e preservá-los. 

     

OBJETIVO: Aquisição de terreno e construção do prédio do Centro Administrativo e Cultural 

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 e/ou de transferências voluntárias e/ou de convênios 

 

META 4 - 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. 

 

META 5 – MANUTENÇÃO DE  AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS. 

 

DESCRIÇÃO DA META: Manter com recursos próprios ou através de convênio, agencias de 

correios comunitárias. 

  



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 

 

META 6 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO, AVALIAÇÃO E  

CONTROLE DO PATRIMÓNIO PÚBLICO MUNICIPAL 

 

DESCRIÇÃO DA META: Implantar e manter sistema de almoxarifado, efetuar a avaliação dos bens 

e efetuar o controle do patrimônio público municipal, através de sistema informatizado. 

  

OBJETIVO: Oferecer condições de bem controlar a entrada e saída de materiais, ferramentas e 

demais objetos de propriedade do município, além de manter também o controle de combustíveis, 

lubrificantes e peças de máquinas e veículos. Relacionar e manter o controle do patrimônio público 

municipal. 

 

RECURSOS – Próprios. 

 

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, Cultura, Esporte e Lazer 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 e/ou de convênios. 

 

META 2 –  MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 

 

DESCRIÇÃO DA META: Equipar e manter os prédios das Escolas que possuem série 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. 

 



META 3 - 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 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 3 - 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/OU 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. 

 

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. 

 

META 5 - APOIO A MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 

 

DESCRIÇÃO DA META: Apoiar a manutenção de curso de ensino médio no município, além de 

apoair 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 escolas 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 

  

META 6 - 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, 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 

 

META 7 - APOIO AO ENSINO SUPLETIVO 

 

DESCRIÇÃO DA META: Visa apoiar oferecendo transporte a  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 



META 8 – 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 9 – 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. 

 

META 10 – PROMOVER CAMPEONATOS/TORNEIOS DE VÁRIAS MODALIDADES 

ESPORTIVAS 

 

DESCRIÇÃO DA META: Apoiar e/ou promover campeonatos das mais diversas modalidades 

esportivas 

 

OBJETIVO: Promover e/ou incentivar a promoção de campeonatos ou torneios que visem a 

promoção da recreação dos munícipes. 

 

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

 

META 11 – ADQUIRIR TERRENO E CONSTUIR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

DESCRIÇÃO DA META: Adquirir terreno e construir e 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 12  - PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS, CURSOS E TREINAMENTOS 

 

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

convênios e contratos para  cursos e treinamentos de munícipes e/ou Servidores. 

 

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

atualização e aperfeiçoamento dos professores, alunos, Servidores e da população em geral, 

proporcionando maior conhecimento do patrimônio histórico e artístico do nosso Município, além de 

conhecimentos da área em que atuam. 

 

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

 

META 13 – FESTAS POPULARES, GINCANAS E BAILE DO MUNICÍPIO 

 

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

baile para comemoração do aniversário do Município. 

   

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

Municipais de diversas modalidades, com a finalidade de integração e difusão cultural.  

 

RECURSOS – Próprios. 

 

META 14 – PROMOÇÃO DA CULTURA MUSICAL  

     

DESCRIÇÃO DA META:   Adquirir instrumentos musicais, contratar profissionais da área para 

oferecer ensinamentos, além de oferecer as condições necessárias à promoção geral da cultura 

musical no município, através da criação de oficinas e auxílio em promoções culturais. 

   

OBJETIVO:  Promover a cultura musical entre jovens e adultos no município como fator para o 

surgimento de valores e ocupação, principalmente de menores, em áreas que não os vícios e a 

violência.  

 

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

 

 

 



02 – DIRETORIA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

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; 

- 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. 

 

 

META 2 – EQUIPAR E MANTER POSTOS DE SAÚDE COM ASSISTÊNCIA MEDICA E 

SANITÁRIA. 

 

DESCRIÇÃO DA META: Equipar e manter postos de saúde, contratar profissionais especializados 

oferecendo condições para o bom funcionamento das unidades. 

 

OBJETIVO: Manter um pronto atendimento médico equipado, bem como  contratar profissionais na 

área da saúde, manter convênios através do sistema de AIH com hospitais, equipar postos de saúde 

do município,  manter os mesmos, e fornecer treinamento para os profissionais desta área. 

 

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

 

META 3 – AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO 

 

DESCRIÇÃO DA META:  Ampliar unidades odontológicas, construir nova 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 4  -TREINAMENTO DE AGENTES DE SAÚDE 

 

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

comunitários de saúde. 

 

OBJETIVO: Manter equipe 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 

orçamentárias necessárias 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 e sanidade em  geral do Município, 

seguidas as orientações do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde. 

OBJETIVO: Manter através da Secretaria do Desenvolvimento Humano, Diretoria da Saúde, Meio 

Ambiente e Assistência Social, 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 e as demais determinações do Ministério da Saúde e SES.       

 

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

 

META 8 – AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA. 

 

DESCRIÇÃO DA META: Ampliação e manutenção de redes de distribuição de água, bem como 

ampliar e melhorar redes existentes na cidade e no interior. 

 

OBJETIVO: Ampliar e manter redes de abastecimento d’água, 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, além de prover os poços de 

equipamento para o tratamento da água a ser distribuída para a população. 

 

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

 

META 9 – 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.  

 

META 10 – 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. 

 

META 11 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 

DESCRIÇÃO DA META: Visa adequar através de legislações o uso de córregos e rios, bem como o 

uso de defensivos agrícolas, reflorestamento e outras práticas que visem a preservação dos recursos 

naturais existentes. 

  

OBJETIVO:  Desenvolver programas que visem manter o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, impondo-se ao poder público e a coletividade, o dever de  ecuper-lo,  ecupera-lo e 

 ecupera-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. 

                                

META 12 – 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. 

 

META 13 – 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 caráter 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. 

 

META 14 – CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS 



 

DESCRIÇÃO DA META: construir, em parceria com outras esferas de governo e a comunidade 

interessada, módulos sanitários para atendimento aos objetivos de melhoria social no que se refere ao 

saneamento. 

 

OBJETIVO: Oferecer à população melhores condições no que se refere ao saneamento, objetivando, 

acima de tudo, a prevenção de doenças e o crescimento da dignidade das famílias de baixa renda do 

município. 

 

RECURSOS – Próprios e/ou de recursos de convênios e/ou transferências voluntárias. 

 

05 – SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 

 

01 – DIRETORIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA, FUNDO ROTATIVO 

MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

AGRICULTURA 
 

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. 

 

META 2 – APOIO À ÁREA COMERCIAL 

 

DESCRIÇÃO DA META: Desenvolver e manter Projetos existentes 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. 

    

META 3 – 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. 

 

META 4  – 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. 

 

META 5 – AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 

IMPLEMENTOS  AGRÍCOLAS. 

 

DESCRIÇÃO DA META: Adquirir máquinas e implementos agrícolas para formação e/ou 

complemento da patrulha agrícola, para serem utilizados 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. 

 

META 6  -  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. 

 

META 7 – 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, bem 

como qualificar e manter equipe que possa realizar inseminação artificial. Dar apoio a realização 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 

 

META 8 – 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 

 ecuper-los e  ecup-los através de projetos.  

 

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

 

META 9 – 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 

 

META 10 – PROGRAMAS DE INCENTIVOS A EXTENSÃO RURAL E MANUTENÇÃO DO 

ESCRITÓRIO DA EMATER 

 



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

programas de extensão rural, bem como manter 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  ecuper-los e 

 ecup-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. 

 

META 11 – PROGRAMA DE INSENTIVO A PISCICULTURA  

 

DESCRIÇÃO DA META: Promover o desenvolvimento deste setor em parceria com outros órgão 

públicos, sindicatos, cooperativas e associações. 

  

OBJETIVO: Oferecer aos agricultores do município novas oportunidades de renda, conjugando 

esforços para a produção e comercialização dos produtos. 

 

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

 

META 12 – PROGRAMA DE INCETIVO À PRODUÇÃO  APÍCOLA  

 

DESCRIÇÃO DA META: Proporcionar aos interessados incentivos para a produção de produtos 

oriundos da abelha (mel, própolis e cera) como fonte alternativa de renda. 

 

OBJETIVO: Oferecer novas alternativas de renda à população do município, além de promover a 

integração com outras atividades agrícolas e/ou comerciais, ou ainda educacionais. 

 

RECURSOS – próprios e/ou de transferências voluntários e/ou de convênios. 

 

META 13 – PROGRAMA DE INCENTIVO Á PRODUÇÃO FRUTÍFERA 

 

DESCRIÇÃO DA META: incentivar a produção de frutas (uva, pêssego, ameixa, citros etc), como 

forma de alternativa de renda para a população, encontrando e promovendo novas alternativas de 

produção, transporte e comercialização. 

 



OBJETIVO – Oferecer novas alternativas de renda à população do município, além de promover a 

integração com outras atividades agrícolas e/ou comerciais, ou ainda educacionais. 

 

RECURSOS: próprios e/ou de transferências voluntários e/ou de convênios. 

 

META 14 – PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO OLERÍCOLA  

 

DESCRIÇÃO DA META:  Incentivar a produção de olerículas no município, encontrando e 

promovendo novas alternativas de produção, transporte e comercialização. 

 

OBJETIVO – Oferecer novas alternativas de renda à população do município, além de promover a 

integração com outras atividades agrícolas e/ou comerciais, ou ainda educacionais. 

 

RECURSOS: próprios e/ou de transferências voluntários e/ou de convênios. 

 

META 15 – PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO DE SUÍNOS  

 

DESCRIÇÃO DA META:  Incentivar a produção de suínos no município, como forma de prover o 

desenvolvimento da atividade, através de parcerias com cooperativas e os produtores. 

 

OBJETIVO – Oferecer novas alternativas de renda à população do município, além de promover a 

integração com outras atividades agrícolas e/ou comerciais, através da parceria com cooperativas e 

os produtores. 

 

RECURSOS: próprios e/ou de transferências voluntários e/ou de convênios. 

 

02 – DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS 

 

META 1 – MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 

 

DESCRIÇÃO DA META: Ampliar e 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. 

 

META 2 – MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA PRAÇA MUNICIPAL 

 

DESCRIÇÃO DA META: Equipar, melhorar e manter a praça municipal. 



OBJETIVO: Equipar, melhorar 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. 

 

META 3 – AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO 

MUNICIPAL 

 

DESCRIÇÃO DA META: Adquirir e manter centrais telefônicas e ramais ou outros sistemas de 

telefonia que venham a surgir 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 4 – 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 

 

META 5 – 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. 

 



META 6 – AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E 

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS. 

 

DESCRIÇÃO DA META: Adquirir e 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. 

 

META 7 – CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E  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. 

 

META 8 – PAVIMENTAÇÃO, ABERTURA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E CONSERVAÇÃO 

DE VIAS URBANAS COM SINALIZAÇÃO ADEQUADA.  

 

DESCRIÇÃO DA META: pavimentar totalmente as vias urbanas, bem como  ecupera-las, 

 ecupera-las e mantê-las em boas condições. Visa também abertura de ruas projetadas no perímetro 

urbano, incluindo-se projetos, obras, desapropriação e indenização de áreas e construções,  obras de 

drenagem, além de construção em conjunto com a comunidade de passeio padrão em toda a cidade. 

  

OBJETIVO: Pavimentar, abrir, ampliar, melhorar e conservar as vias urbanas na sede com obras 

viárias dotando-as com a construção de calçamento, passeio 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. 

 

META 9 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 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 

 

META 10 – 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. 

 

META 11 – REGULARIZAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO 

 

DESCRIÇÃO DA META: Regularização e/ou ampliação do perímetro urbano. 

 

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

água, luz, pavimentação de ruas e iluminação pública. 

 

RECURSOS – Próprios e /ou de transferências voluntárias.  

 

META 12 – MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 

 

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

 

OBJETIVO: Adquirir e adequar um local, ou estabelecer outro sistema, 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. 

 

META 13 – AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO (GALPÃO) PARA 

ESTACIONAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 



DESCRIÇÃO DA META: Adquirir Terreno e construir galpão de estrutura metálica e tijolos que 

abrigará as máquinas, veículos e equipamentos de propriedade do município. 

 

OBJETIVO: Proteger as máquinas, equipamentos e veículos de propriedade do município das 

interpéries do tempo, bem como construir local para guarda de ferramentas, sala para abrigar a 

Diretoria de Desenvolvimento e Obras,  e rampa para conserto de máquinas, equipamentos e 

veículos. 

 

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

 

MATA 14 – PAVIMENTAR EM PARCERIA COM O GOVERNO ESTADUAL, TRECHO 

ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A LOCALIDADE DE LINHA SANTO ANTÔNIO 

 

DESCRIÇÃO DA META: Pavimentar, através da utilização de pedras irregulares de basalto, trecho 

de estrada ligando a Sede do Município à Comunidade de Linha Santo Antonio, em parceria com o 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com Convênio assinado com o mesmo. 

 

OBJETIVO: Dar melhores condições de acesso à região do município à qual pertence a Localidade 

de Linha Santo Antonio, haja visto ser a maior do município, oferecendo assim economia, também, 

na manutenção de estrada de chão e possibilitando o transporte de passageiros com maior facilidade, 

além de abrir a possibilidade da passagem de ônibus intermunicipais. 

 

RECURSOS – Próprios e de transferências de convênios. 

 

06 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

META 1 – REDE DE PROTEÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE 

 

DESCRIÇÃO DA META: Serviço dirigido à criança e adolescentes, de 07 a 18 anos, em turno 

inverso da escola, onde são realizadas atividades voltadas à garantia dos direitos, promoção, 

proteção, desenvolvimento e socialização, tendo como intercomplementariedade, propostas de ações 

com a família, a escola e a comunidade. 

 

OBJETIVO: Assegurar o desenvolvimento e proteção integral da criança e do adolescente em 

situação de vulnerabilidade social, garantindo seus direitos fundamentais; possibilitar ao adolescente 

o desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades básicas, específicas e de gestão, a fim  de 

prepara-las para compreender e enfrentar o mercado de trabalho. 

 

RECURSOS: Próprios, transferências voluntárias e convênios com o Estado e União. 

 



META 2: REDE DE PROTEÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO 

 

OBJETIVO: Grupo de apoio a pessoa idosa visando a convivência social, a valorização pessoal, a 

descoberta de potencialidades e a integração com a família e a comunidade. Tem caráter preventivo, 

pois evita o abandono e a exclusão social. 

 

RECURSOS: Próprios, transferência voluntárias e convênios com o Estado e União. 

 

META 3: REDE DE PROTEÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIÊNCIA 

 

DESCRIÇAÕ: Grupo de apoio aos portadores de deficiências que se reúnem, com periodicidade, 

num espaço físico onde possam trocar experiências, buscar informações, discutir e encontrar 

soluções para sua situação de vida, restabelecer vínculos com a família e sociedade, desenvolvendo 

atividades recreativas, laborativas, culturais e físicas. 

 

OBJETIVO: Estimular a organização das pessoas portadoras de deficiência, valorizando o 

desenvolvimento de suas potencialidades, através da troca de experiências, oportunizando 

informações sobre direitos fundamentais e o acesso às demais políticas públicas. 

 

RECURSOS: Próprios, transferência voluntárias e convênios com o Estado e União. 

 

META 4 – REDE DE PROTEÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE E À 

FAMÍLIA 

 

DESCRIÇÃO DA META: Programa de acompanhamento e orientação às famílias que se encontram 

em situação de vulnerabilidade social e/ou com vínculos fragilizados. 

 

OBJETIVO: Oportunizar à família o fortalecimento da função primordial de proteção, segurança e 

socialização do seus membros.  

 

RECURSOS: Próprios, transferência voluntárias e convênios com o Estado e União. 

 

META 5 – GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

DESCRIÇÃO DA META: Conjunto de ações voltadas a estruturação organizacional da política de 

Assistência Social no município. 

 

OBJETIVO: Adquirir materiais e equipamentos para a informatização e cadastramento dos usuários 

da rede municipal de assistência social, prever recursos para a capacitação de Gestores e 

Conselheiros Municipais de Assistência Social, podendo ainda realizar despesas para o bom 

funcionamento da Assistência Social. 



RECURSOS – Próprios, transferência voluntárias e convênios com o Estado e União. 

 

META 6 – PLANTÃO SOCIAL 

 

DESCRIÇÃO DA META: Serviço de atendimento social às famílias e indivíduos que, em situação 

emergencial, buscam auxílio material ou em espécie e orientação. 

 

OBJETIVO: Possibilitar a satisfação de necessidades básicas em caráter emergencial como: 

acolhimento ao usuário, elaboração de estudo social, visitas, encaminhamentos, orientações, repasse 

de benefícios eventuais como passagens, alimentação, vestuário, auxílios funerais, documentação, 

auxílios para internações hospitalares e demais despesas de saúde. 

 

RECURSOS: Próprios, transferência voluntárias e convênios com o Estado e União. 

 

META 7 – 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. 

 

 

 

 

 

 

GELCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal em Exercício 

 


