
LEI MUNICIPAL Nº 5.324

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2000, e dá outras providências.

AYLTON MAGALHÃES, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:

Art.  1º  -  A  elaboraçπo  da  proposta  orçamentária  para  o 
exercício de 2000 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, 
seus fundos e as Entidades da Administraçπo Direta e Indireta, 
no que couber, assim como a execuçπo do Orçamento, obedecerá as 
diretrizes estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo  único  -  Com  exceçπo  do  pagamento  por  serviços 
prestados, as sociedades de Economia Mista das quais participa o 
Município, somente receberπo recursos do Tesouro Municipal atra-
vés de lei específica, autorizado a subscriçπo de aumento de ca-
pital, vedada a cobertura de " déficit".

Art.  2º  -  A  elaboraçπo  da  proposta  orçamentária  do 
Município  para  o  exercício  de  2000,  obedecerá  as  seguintes 
diretrizes  gerais,  sem  prejuízo  das  normas  financeiras 
estabelecidas pela Legislaçπo Federal:

I - o montante das despesas nπo deverá ser superior ao das 
receitas;

II  -  as  unidades  orçamentárias  projetarπo  suas  despesas 
corrente  a  preços  estimados  para  dezembro  de  1999,  sobre  os 
quais será acrescida a projeçπo inflacionária para o exercício 
de 2000;

III - as estimativas das receitas serπo feitas sobre a pro-
jeçπo da receita de dezembro de 1999, considerados a projeçπo 
inflacionária  para  o  exercício  de  2000  e  os  efeitos  das 
modificações na legislaçπo tributária e na fixaçπo dos índices 
de participaçπo no FPM e no ICMS.

IV - os projetos em fase de execuçπo terπo prioridade sobre 
os novos projetos e nπo poderπo ser paralisados sem autorizaçπo 
legislativa;

V  -  o  pagamento  do  serviço  da  dívida,  de  pessoal  e  de 
encargos, terá prioridade sobre as ações de expansπo;

VI - as despesas com publicidade da administraçπo direta 
será objeto de dotaçπo orçamentária específica canalizada no Ga-
binete do Prefeito, com exceçπo da despesa com publicidade de 
licitações que será canalizada na Secretaria Municipal da Fazen-
da, ambas com a denominaçπo de " publicidade" , e nπo poderπo 
ser  suplementadas  ou  complementadas  senπo  através  de  lei 
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específica;2
VII - o Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco 

por cento) de sua receita resultante de Impostos, compreendida, 
também, as transferências de Impostos Federais e Estaduais, na 
manutençπo e desenvolvimento do ensino, nos termos da Constitui-
çπo Federal;

VIII - a lei orçamentária nπo conterá dispositivo estranho 
à previsπo da receita e à fixaçπo da despesa, nπo se incluindo 
na  proibiçπo  e  autorizaçπo  para  a  abertura  de  créditos 
suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da receita 
orçada e, a contrataçπo de operações de crédito por antecipaçπo 
da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da 
receita orçada;

IX - constará da proposta orçamentária o produto das opera-
ções de crédito autorizadas pelo Poder Legislativo, com destina-
çπo específica e vinculadas ao projeto;

X  -  o  orçamento  da  seguridade  social  acompanhará  o 
orçamento fiscal dos Poderes Legislativo e Executivo.

Art. 3º - O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade 
financeira do Município, o Plano Plurianual e os novos Programas 
e Projetos criados pelo governo no corrente exercício, observará 
a seleçπo das prioridades dentre as relacionadas nos Quadros que 
acompanham a presente Lei, da qual fazem parte integrante e as 
orçará de conformidade com o inciso II, do Artigo 2º.

§ 1º - Poderπo ser incluídos no Orçamento Anual programas e 
projetos  nπo  elencados  nos  Quadros  que  acompanham  esta  Lei, 
desde que financiados com recursos de outras esferas de governo.

§ 2º - Também poderπo ser incluídos programas e projetos 
nπo elencados nos Quadros que acompanham esta Lei, que tenham 
financiamento através da Contribuiçπo de Melhoria, desde que os 
beneficiados  pela  obra  pública,  financiem  diretamente  ao 
empreiteiro contratado pelo Município, montante nπo inferior a 
50% (cinqüenta por cento) do valor total da obra.

Art. 4º - O Poder Executivo poderá firmar convênios com vi-
gência máxima de um ano, com outras esferas de governo, para de-
senvolvimento  de  programas  e  projetos  nas  áreas  de  educaçπo, 
cultura, saúde e assistência social.

Art. 5º - As despesas com pessoal, da Administraçπo direta 
e  indireta,  ficam  limitadas  a  60%  das  receitas  correntes,  e 
abrange  os  gastos  com  pessoal  definidos  na  Lei  Federal  nº 
4320/64.

Parágrafo único - A concessπo de qualquer vantagem ou o au-
mento de remuneraçπo, além dos índices inflacionários, criaçπo 
de cargos ou a alteraçπo de estrutura de carreira, bem como, a 
admissπo de pessoal a qualquer título, pela administraçπo direta 
e  indireta,  inclusive  fundações  instituídas  e  mantidas  pelo 
Poder  Público  do  Município,  só  poderπo  ser  feitas  se  houver 
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prévia dotaçπo orçamentária suficiente para atender as projeções 
de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes até o 
final do exercício, obedecido o limite fixado no " caput".

Art.  6º  -  A  concessπo  de  ajuda  financeira  depende  de 
autorizaçπo legislativa expressa em Lei e somente será atribuída 
a entidades sem fins lucrativos que, reconhecidamente, prestam 
serviços  nas  áreas  de  saúde,  educaçπo,  cultura,  assistência 
social,  prevençπo  de  incêndio,  segurança  pública,  micro  e 
pequenas empresas e entidades esportivas.

§ 1º - Os pagamentos dos auxílios serπo efetuados após a 
aprovaçπo pelo Poder Executivo dos respectivos Planos de Aplica-
ções, apresentados pelas entidades beneficiadas.

§ 2º - Os prazos para apresentaçπo de contas nπo poderπo 
ultrapassar dos 30 (trinta) dias do encerramento do exercício.

§  3º  -  É  vedada  a  concessπo  de  ajuda  financeira  às 
entidades que nπo prestaram contas dos recursos anteriormente 
recebidos, assim como, às que nπo tiverem suas contas aprovadas 
pelo Poder Executivo.

§ 7º - As operações de crédito por antecipaçπo da receita, 
contratadas pelo Município, serπo totalmente liquidadas até o 
final do respectivo exercício.

Art. 8º - O Prefeito do Município enviará, até dia 31 de 
outubro, o Projeto de Lei Orçamentário à Câmara Municipal, que o 
apreciará até o dia 30 de novembro, devolvendo-o, a seguir, para 
sançπo.

Art. 9º - As verbas orçamentárias destinadas à pavimentaçπo 
de vias públicas deverπo destinar, no mínimo, 20% (vinte por 
cento)  para  pavimentaçπo  das  vias  por  onde  transitam  os 
coletivos urbanos.

Parágrafo único - No caso de criaçπo de novas linhas para o 
transporte  coletivo  urbano,  é  o  Poder  Executivo  autorizado  a 
realizar pavimentaçπo nas ruas beneficiadas, mesmo nπo elencadas 
no programa.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçπo.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 31 DE AGOSTO DE 
1999.

a)MARIA ELIZABETH R.FENNER                a)AYLTON MAGALHÃES
Sec.Mun.Administraçπo                   Prefeito Municipal

ANEXO A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O ANO 2000
╙RG├O: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Câmara
PROGRAMA: 01 - Processo Legislativo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Açπo Legislativa - Cód. 001
ATIVIDADES/PROJETOS:- Aquisiçπo de equipamentos, material 
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permanente, material de consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Prover recursos para a manutençπo da Câmara Municipal

- Contrataçπo de serviços de vigilância.
Objetivo: Prover a segurança do prédio e dos bens da Câmara 
Municipal.

- Despesas com aluguel do prédio da Câmara Municipal.
Objetivo: Prover recursos para cumprir as obrigações resultantes 
do contrato de locaçπo.

- Despesas com recepçπo de autoridades e convidados especiais.
Objetivo: Prover recursos para o pagamento da estada e do trans-
porte de autoridades e convidados especiais em visita ao Municí-
pio.

- Modernizaçπo dos equipamentos de informática, inclusive insta-
2laçπo de banco de dados, equipamento de sonorizaçπo e central 
telefônica.
Objetivo: Agilizar o Processo Legislativo interligando a Câmara 
com o Executivo e a Assembléia Legislativa, bem como sonorizar 
as dependências.

- Prover recursos para publicidade oficial.
Objetivo: Divulgar os atos da Câmara para conhecimento público.

- Material de Consumo e Serviços de terceiros para manutençπo e 
conservaçπo do prédio da Câmara.
Objetivo: Evitar a deteriorizaçπo do prédio e das instalações.

- Prover recursos para o Convênio Câmara Municipal/CIE-E
Objetivo: Oportunizar a realizaçπo de estágios de estudantes 
junto ao Poder Legislativo.

- Instalaçπo de equipamentos de segurança no prédio da Câmara.
Objetivo: Proporcionar melhor segurança contra a açπo de ladrões 
e vândalos.

- Prover recursos para a concessπo de reajuste salarial aos fun-
cionários do Poder Legislativo.
Objetivo: Conceder aos funcionários do Legislativo, reposiçπo de 
perdas inflacionárias e se possível, reajuste real de salários.

- Despesas com realizaçπo de concurso público para provimento de 
cargos efetivos.
Objetivo: Realizaçπo de concurso público para provimento de car-
gos que vêm sendo apontados pelo Tribunal de Contas, como de 
obrigatório provimento efetivo.

╙RG├O: SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Prefeito
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Supervisπo e Coordenaçπo Superior - Cód.020
ATIVIDADE/PROJETO:-Aquisiçπo de equipamentos, material 
permanente, material de consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Prover recursos para a manutençπo do Gabinete do Pre-
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feito.

- Aquisiçπo de equipamento de informática, inclusive banco de 
dados e aparelhos telefônicos.
Objetivo: Agilizar a comunicaçπo entre o Gabinete, Câmara de Ve-
readores e demais setores.

- Recepçπo de autoridades e convidados especiais.
Objetivo: Recepcionar as autoridades e convidados especiais em 
visita ao Município.

╙RG├O: Secretaria Mun. do Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Conselhos Municipais
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo Geral - Cód. 021
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de material permanente, de consumo e despesas com 
serviços diversos e encargos para manutençπo e funcionamento dos 
Conselhos municipais e seus programas.
Objetivo: Dotar os Conselhos das condições necessárias ao desem-
penho de suas atividades de coordenar os programas especiais da 
Administraçπo, bem como coordenar, apoiar e incentivar programas 
na área da defesa e proteçπo da criança e do adolescente (COMDI-
CACAR e Conselho Tutelar) e outras iniciativas que venham em be-
nefício dos munícipes em geral.

╙RG├O: Sec. Mun. Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Assessoria de Comunicaçπo
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Divulgaçπo Oficial - Cód. 023
ATIVIDADE/PROJETO:
- Conceder auxílios, definidos em lei, para ediçπo de matéria 
publicitária do Município.
- Despesas com Divulgaçπo Oficial.
- Objetivo: Divulgar os atos do governo para conhecimento da po-
pulaçπo.

- Aquisiçπo de equipamentos, materiais de consumo, serviços de 
terceiros e encargos, para a Assessoria de Imprensa.
Objetivo: Dar condições regulares para manutençπo e 
funcionamento dos serviços de assessoria de imprensa.

╙RG├O: Sec. Mun. do Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Sedes Distritais
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo Geral - Cód. 021
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de equipamento, material permanente, material de 
consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Prover a manutençπo das sedes distritais, obras 
comunitárias, especialmente de saneamento básico e infra-
estrutura urbana.
╙RG├O: Sec. Mun. do Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. Mun. de Esportes e Lazer.
PROGRAMA: 46 - Educaçπo Física e Desportos
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Desporto Amador - Cód. 224
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ATIVIDADE/PROJETO:
- Remuneraçπo de pessoal, aquisiçπo de material de consumo e 
serviços de terceiros.
Objetivo: Manutençπo do departamento e suas atividades afins.

╙RG├O: Sec. Mun. do Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. Municipal de Esportes e Lazer
PROGRAMA: 08 - Cultura
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Difusπo Cultural - Cód. 247
ATIVIDADE/PROJETO:
- Realizaçπo do Carnaval de Rua de 2000
Objetivo: Manter a tradiçπo das festas de carnaval da cidade.

- Realizaçπo da Seara de 2000
Objetivo: Manter a tradiçπo, a vivência e divulgaçπo da Cultura 
Gaúcha.

- Realizaçπo de Festividades: Semana do Município, Semana da Pá-
tria, Semana Farroupilha e Natal Alegria.
Objetivo: Realizar as festividades tradicionais e proporcionar 
um Natal para as crianças de famílias carentes.

╙RG├O: Sec. Mun. do Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. Mun. de Esportes e Lazer
PROGRAMA: 46 - Desporto
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Desporto Amador - Cód. 224
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, material de 
consumo e serviços de terceiros para o Setor de Esportes.
Objetivo: Manter o funcionamento dos eventos e campeonatos 
esportivos.

- Pagamento de Arbitragem, aquisiçπo de material esportivo em 
geral ao campeonato municipal de futebol amador.
Objetivo: Manutençπo do campeonato municipal de futebol amador.

- Manutençπo e funcionamento da Unidade de Esportes, construçπo 
de novos campos para o futebol amador, manutençπo de escolinhas 
para a prática das diversas modalidades esportivas, 
implementaçπo do projeto de "Esporte para Todos" , realizaçπo de 
gincanas, rústicas, torneios e olimpíadas.
Objetivo: Oportunizar e incentivar a prática de esporte.

╙RG├O: Sec. Mun. do Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Junta de Serviço Militar
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo Geral - Cód. 021
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, material de 
consumo e serviços de terceiros.Objetivo: Prover a manutençπo da 
Junta de Serviço Militar.

- Recepçπo de autoridades militares
Objetivo: Recepcionar, com oferecimento de alojamento e 
alimentaçπo, as autoridades que visitam o Município.
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- Despesas com a locaçπo e condomínio das instalações da JSM.
Objetivo: Dar condições para o pleno funcionamento da JSM.

╙RG├O: Sec. Mun. do Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. Municipal de Trânsito
PROGRAMA: 91 - Transporte Urbano.
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Controle e Segurança do Tráfego Urbano - 
Cód. 573
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, material de 
consumo, pessoal civil e serviços de terceiros.
Objetivo: Manutençπo do Departamento.

- Implementar o serviço de fiscalizaçπo de trânsito de acordo 
com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
- Aprimorar o sistema de comunicaçπo.
- Promover cursos de treinamento e reciclagem para a equipe de 
fiscalizaçπo.
- Manutençπo do convênio com o DETRAN com vistas ao 
processamento das multas de trânsito.
- Manutençπo do convênio com a Brigada Militar para os serviços 
de fiscalizaçπo de trânsito.
- Implementar estudos de engenharia de tráfego, para agilizar o 
fluxo de veículos nas principais artérias.
- Implantar programas de Educaçπo para o Trânsito, através de 
folders, palestras, seminários e outros meios de comunicaçπo.
- Continuaçπo das obras que visam a reforma do trânsito urbano; 
instalaçπo de semáforos, manutençπo e ampliaçπo do sistema de 
sinalizaçπo nas vias urbanas.
Objetivo: Melhorar o trânsito urbano, em especial na área 
central da cidade.

- Construçπo de abrigos para pedestres que usam o transporte co-
letivo.
Objetivo: Aprimorar os serviços de transporte urbano.

╙RG├O: Sec. Mun. do Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. Municipal de Trânsito
PROGRAMA: 91 - Transporte Urbano
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Vias Expressas - Cód. 574
ATIVIDADE/PROJETO:
- Implantaçπo de vias expressas e conveniar recursos para a 
desapropriaçπo de áreas para esta finalidade.
Objetivo: Desafogar o trânsito na área urbana da cidade.

╙RG├O: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇ├O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Secretário
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: - Administraçπo Geral - Cód. 
021ATIVIDADE/PROJETO: 
- Aquisiçπo de equipamentos gerais, equipamentos de comunicaçπo, 
telefone, fax e copiadora, material permanente, material de con-
sumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Permitir à Secretaria a realizaçπo das atividades que 
lhe sπo afetas.
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- Assinatura de Convênios com o CIE-E destinados ao 
aproveitamento de estudantes estagiários.
Objetivo: Permitir o aproveitamento de estudantes em estágio no 
serviço público.

- Treinamento de servidores municipais.
Objetivo: Continuar na política de formaçπo profissional do ser-
vidor.

- Aquisiçπo de Apólices de Seguro contra incêndios, vendavais e 
outros sinistros, para cobertura de prédios públicos do Municí-
pio.
Objetivo: Precaver-se contra eventuais prejuízos resultantes de 
sinistros.

- Aquisiçπo de equipamento de informática.
Objetivo: Agilizar os procedimentos necessários ao bom funciona-
mento da Secretaria.

╙RG├O: Sec. Mun. da Administraçπo.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Secretário
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Divulgaçπo Oficial - Cód. 023
ATIVIDADE/PROJETO:
- Recursos necessários para publicaçπo de atos oficiais.
Objetivo: Promover a divulgaçπo dos atos oficiais necessários ao 
conhecimento da populaçπo.

╙RG├O: Sec. Mun. da Administraçπo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Secretário
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Edificações Públicas - Cód. 025
ATIVIDADE/PROJETO:
- Despesas com reforma e conservaçπo de prédios.
Objetivo: Permitir gastos com reformas e pinturas do prédio da 
Prefeitura Municipal e outros.

╙RG├O: Sec. Mun. da Administraçπo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Secretário
PROGRAMA: 09 Planejamento Governamental
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Organizaçπo e Modernizaçπo Administrativa - 
Cód. 043

ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de equipamentos para o setor de controle do patrimô-
nio, material permanente, material de consumo, serviços de ter-
ceiros e outras ações de modernizaçπo administrativa.
Objetivo: Modernizar as atividades do setor para permitir uma 
melhor avaliaçπo dos bens existentes, reorganizaçπo, 
informatizaçπo e controle efetivo do Protocolo.
Desenvolver atividades que visem a organizaçπo geral e a 
modernizaçπo administrativa.

╙RG├O: Sec. Mun. da Administraçπo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Departamento de Pessoal
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
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CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo Geral - Cód. 021
ATIVIDADE/PROJETO:
- Cursos de aperfeiçoamento e treinamento de pessoal
Objetivo: Proporcionar a especializaçπo dos servidores na área 
de recursos humanos.

- Realizaçπo de concursos públicos para o provimento de vagas.
Objetivo: Manter o quadro de pessoal completo, mediante a reali-
zaçπo de concursos públicos, sempre que necessário.

- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, material de 
consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Prover a manutençπo do Departamento de Pessoal.

╙RG├O: Sec. Mun. da Administraçπo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Arquivo Público
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Documentaçπo e Bibliografia - Cód. 022
ATIVIDADE/PROJETO:
- Obras com novas instalações para o Arquivo Público Municipal
Objetivo: Melhorar e dar mais segurança ao arquivo dos 
documentos públicos.

- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, material de 
consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Prover recursos para a manutençπo do Arquivo Público 
Municipal.

╙RG├O: Sec. Mun. da Administraçπo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Cozinha Central
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo Geral - Cód. 021
ATIVIDADE/PROJETO:
- Treinamento para os servidores.
Objetivo: Proporcionar treinamento para todos os servidores do 
setor, visando melhor qualificaçπo para as funções específicas.

- Aquisiçπo de equipamentos em geral, material permanente, mate-
rial de consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Prover recursos para a manutençπo da Cozinha Central.

╙RG├O: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Secretário
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo Geral - Cód. 021
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, material de 
consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Prover à Secretaria com a estrutura e condições neces-
sárias para o seu pleno funcionamento.

- Aquisiçπo de livros jurídicos e técnico para consultas.
- Aquisiçπo de mais um micro computador, com terminal ligado a 
outros sistemas.
Objetivo: Agilizar os trabalhos de Consultoria e permitir o 
acesso a informações de forma mais rápida.
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- Divulgaçπo de atos oficiais.
Objetivo: Dar ciência dos atos oficiais praticados pela 
Consultoria.

╙RG├O: SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA, 
IND┌STRIA 

E COMÉRCIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Secretário
PROGRAMA: 07 - Administraçπo e Planejamento
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo Geral - Cód. 021
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, material de 
consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Prover recursos para os serviços de Gabinete

╙RG├O: Sec. Mun. de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e 
Comércio.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. de Agropecuária
PROGRAMA: 15 - Produçπo Animal
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Desenvolvimento Animal - Cód. 088
ATIVIDADE/PROJETO:
- Implementar o SIM - Serviço de Inspeçπo Municipal.
Objetivo: Fiscalizar para manter a qualidade da alimentaçπo de 
produtos de origem animal e derivados.

╙RG├O: Sec. Mun. de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e 
Comércio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. de Agropecuária
PROGRAMA: 15 - Produçπo Animal
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Desenvolvimento Animal - Cód. 088
ATIVIDADE/PROJETO:
- Firmar convênios para financiamento de vacas leiteiras de raça 
aos produtores.
Objetivo: Incrementar a bacia leiteira com o aumento da produçπo 
de leite, destinada à indústria leiteira instalada no DI.

- Criaçπo de Condomínios Rurais
Objetivo: Desenvolver a avicultura e a suinocultura.

╙RG├O: Sec. Mun. de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e 
Comércio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. de Agropecuária
PROGRAMA: 15 - Produçπo Animal
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Desenvolvimento de Pesca - Cód. 089
ATIVIDADE/PROJETO:
- Obras de construçπo de açudes, mediante convênio.- Repasse de 
alevinos para criaçπo em açudes.
Objetivo: Desenvolver a piscicultura nas propriedades rurais, 
como alternativa de geraçπo de renda.

╙RG├O: Sec. Mun. de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e 
Comércio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. de Agropecuária
PROGRAMA: 16 - Abastecimento
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Sistema de Distribuiçπo de Produtos Agríco-

10



las - Cód. 096
ATIVIDADE/PROJETO:
- Obras de Implantaçπo de feiras livres nos bairros e manutençπo 
das já existentes.
Objetivo: Implantar feiras livres nos bairros e outros locais 
para beneficiar a populaçπo e abrir mercado aos pequenos 
produtores rurais, bem como manutençπo das feiras já existentes.

╙RG├O: Sec. Mun. de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e 
Comércio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. de Agropecuária
PROGRAMA: 17 - Preservaçπo dos Recursos Naturais Renováveis
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Conservaçπo do solo - Cód. 105
ATIVIDADE/PROJETO:
- Apoio para elaboraçπo de projetos de conservaçπo de solo, bem 
como medidas conservacionistas na construçπo de desaguadouros e 
bueiros nas estradas municipais.
Objetivo: Incentivar a recuperaçπo e preservaçπo do solo e 
manter as estradas em condições de trafegabilidade.

╙RG├O: Sec. Mun. de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e 
Comércio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. de Agropecuária
PROGRAMA: 18 - Promoçπo e Extensπo Rural
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Cooperativismo - Cód. 110
ATIVIDADE/PROJETO:
- Projeto de criaçπo de pequenas cooperativas de produçπo.
Objetivo: Incentivar a criaçπo de pequenas cooperativas como 
forma de evitar o êxodo rural, através de alternativas de renda 
na comercializaçπo dos produtos.

╙RG├O: Sec. Mun. de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e 
Comércio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. de Agropecuária
PROGRAMA: 18 - Promoçπo e Extensπo Rural
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Extensπo Rural - Cód. 111
ATIVIDADE/PROJETO:
- Convênios com o Estado e EMATER.
Objetivo: Manter e ampliar os convênios existentes, bem como a 
realizaçπo de novos.
- Conveniar com a ELETROCAR a ampliaçπo da rede de eletrificaçπo 
rural.
Objetivo: Estender este benefício a todas as famílias residentes 
na área rural, como forma de mantê-los em suas propriedades.
- Construçπo de poços artesianos, em convênio com o Governo do 
Estado.
Objetivo: Implementar o sistema de distribuiçπo de água potável 
nas pequenas propriedades.

╙RG├O: Sec. Mun. de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e 
Comércio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. de Agropecuária
PROGRAMA: 18 - Promoçπo e Extensπo Rural
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Promoçπo Agrária - Cód. 112
ATIVIDADE/PROJETO:
- Buscar a realizaçπo de convênios junto ao Banco do Brasil e 
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outros órgπos de fomento à atividade agropecuária.
Objetivo: Promover o acesso dos pequenos produtores e recursos 
que desenvolvam suas atividades.
- Realizaçπo de Exposições e Feiras.
Objetivo: Visa promover as atividades econômicas do Município.

- Equipamento e material permanente para a Secretaria, bem como 
um terminal de computador interligado ao sistema da Prefeitura 
Municipal.
- Material de consumo, serviços e encargos necessários.
Objetivo: Dar condições operacionais ao funcionamento da 
Secretaria, para a execuçπo da política de conduçπo das 
atividades ligadas à agricultura e abastecimento.

╙RG├O: Sec. Mun. de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e 
Comércio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. de Agropecuária
PROGRAMA: 18 - Promoçπo e Extensπo Rural
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Promoçπo Agrária - Cód. 112
ATIVIDADE/PROJETO:
- Concessπo de empréstimos para projetos aprovados pelo Conselho 
do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, nos termos 
da legislaçπo própria.
Objetivo: Manutençπo do Fundo e incentivo à produçπo agropecuá-
ria.

- Convênio com terceiros visando investimento financeiros do Mu-
nicípio com o objetivo de diversificar a cultura agrícola, 
desenvolver a bacia leiteira, aumentar a produçπo agrícola do 
Município e financiamento de culturas diversificadas, nos termos 
da lei.

╙RG├O: Sec. Mun. de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e 
Comércio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Setor de Turismo
PROGRAMA: 65 - Turismo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Promoçπo do Turismo - Cód. 363
ATIVIDADE/PROJETO:
- Divulgaçπo das utilidades relacionadas ao turismo, incluindo a 
elaboraçπo do calendário anual de eventos.
Objetivo: Confeccionar folders, placas indicativas, faixas, pór-
ticos, cartazes, material escrito e falado para divulgaçπo em 
jornal, rádio e TV, visando a promoçπo do turismo municipal e 
regional, com vistas a cumprir o Programa Nacional de 
Municipalizaçπo do Turismo.- Auxílio a pessoas ou grupos que 
representam o Município.
Objetivo: Prestar auxílio financeiro a pessoas ou grupos que e-
ventualmente possam representar o Município em eventos culturais 
e artísticos em outras localidades, na forma da lei.

- Participaçπo, promoçπo e realizaçπo dos eventos oficiais do 
Município.
Objetivo: Prover recursos para organizar, coordenar e realizar 
as festividades oficiais e outras.
Objetivo: Prover recursos para organizar, coordenar e realizar 
as festividades oficiais e outras de cunho cultural, artístico e 
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comunitário, que venham a incrementar o turismo, tais como: 
Semana do Município, Carnaval de Rua, Natal Alegria, Seara da 
Cançπo e outras, e cursos.

╙RG├O: Sec. Mun. de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e 
Comércio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. de Indústria, Comércio e Serviços
PROGRAMA: 62 - Indústria
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Promoçπo Industrial - Cód. 346
ATIVIDADE/PROJETO:
- Manutençπo do Departamento, com a aquisiçπo de equipamentos, 
especialmente computador, fax, telefone celular e um veículo, 
material permanente, material de consumo e serviços de terceiros.

Objetivo: Manter o regular funcionamento da Secretaria, visando 
o atendimento de suas funções de governo, com maior agilidade.

- Desenvolvimento de projetos de incentivo a empresas comerciais 
e industriais, conforme lei.
Objetivo: Dotar recursos que possibilitem a realizaçπo de ativi-
dades de apoio ao desenvolvimento comercial e industrial do 
Município, com a geraçπo de mais empregos, bem como ampliaçπo do 
complexo industrial instalado no DI.

- Obras de infra-estrutura em geral no DI.
Objetivo: Realizar obras de infra-estrutura em geral no DI, como 
construir rede geral de energia elétrica de alta e baixa tensπo, 
pavimentaçπo das ruas Max Thönnigs, Egídio Antônio Endler, 
Empresário Agenelo Senger, Alexandre Dambros, F, Castelar 
Martinez e Oscar Kochenborger, caixas coletoras de água pluvial, 
iluminaçπo pública, construçπo de terminal ferroviário na Rua E, 
que liga à ferrovia existente na divisa com o DI e a RFFSA, 
1.000 m de esgoto pluvial em ruas nπo pavimentadas, construçπo 
de rede de distribuiçπo de água potável em todas as ruas e 
perfuraçπo de novos poços artesianos, visando dar plenas 
condições de desenvolvimento das empresas já instaladas e para 
aquelas que irπo se instalar no DI.

- Locaçπo de pavilhões berçários e pavilhões para incubadoras de 
microempresas. 
Objetivo: Proporcionar instalações adequadas para berçários in-
dustriais e incubadoras, visando o desenvolvimento de pequenas 
indústrias e microempresas.
- Programas de integraçπo ao MERCOSUL
Objetivo: Buscar a integraçπo ao MERCOSUL, através de reuniões, 
seminários e outras formas que oportunizem a instalaçπo de novas 
empresas e, em conseqüência, o incremento comercial e industrial 
no Município.

- Realizaçπo de Exposiçπo e Feiras
Objetivo: Promover a indústria e comércio locais.

╙RG├O: Sec. Mun. de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e 
Comércio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. de Indústria, Comércio e Serviços
PROGRAMA: 63 - Comércio
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CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Promoçπo Interna do Comércio - Cód. 354
ATIVIDADE/PROJETO:
- Construçπo de Pórticos
Objetivo: Construir Pórticos em locais de Centrais de Vendas, na 
BR-285.

- Criaçπo do Fundo de Desenvolvimento Empresarial para pequenas 
e microempresas.
Objetivo: Criaçπo de programas de desenvolvimento municipal de 
longo prazo, financiados pelo Fundo de Desenvolvimento, mediante 
convênios.

- Placas indicativas de divulgaçπo nas estradas.
Objetivo: Divulgar o comércio, rede hoteleira, restaurante, 
atrações turísticas, etc.

- Convênios com órgπos governamentais e nπo-governamentais.
Objetivo: Desenvolver o comércio e a indústria, proporcionando 
treinamento de pessoal.

╙RG├O: Sec. Mun. de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e 
Comércio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. Mun. do Meio Ambiente
PROGRAMA: 77 - Proteçπo ao Meio Ambiente
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Conscientizaçπo e Campanhas de Proteçπo - 
Cód. 460
- Aquisiçπo de equipamentos e outros materiais permanentes, des-
tinados à implementaçπo do Departamento do Meio Ambiente.
Objetivo: Equipar o Departamento de Meio Ambiente para que o 
mesmo se torne operacional.

╙RG├O: Sec. Mun. de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e 
Comércio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. Mun. do Meio Ambiente.
PROGRAMA: 17 - Preservaçπo de Recursos Naturais Renováveis
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Proteçπo à Flora e a Fauna - Cód. 103
ATIVIDADE/PROJETO: 
- Execuçπo de um levantamento completo da flora e da fauna.
- Aquisiçπo de mudas de árvores em vias de extinçπo para distri-
buiçπo a proprietários rurais.
- Preservaçπo e proteçπo da flora e da fauna.
Objetivo: Preservar os recursos naturais renováveis, bem como 
proteger a fauna que abriga o Papagaio Charπo e outros.

╙RG├O: Sec. Mun. de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e 
Comércio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. Mun. do Meio Ambiente.
PROGRAMA: 17 - Preservaçπo de Recursos Naturais Renováveis
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Reflorestamento - Cód. 104
ATIVIDADE/PROJETO:

- Executar mediante convênio, projetos de reflorestamento, bem 
como fornecimento de sementes e mudas a proprietários rurais.
Objetivo: Aumentar a cobertura florestal, como forma de proteger 
o meio ambiente.
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╙RG├O: Sec. Mun. de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e 
Comércio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto. de Agropecuária
PROGRAMA: 17 - Preservaçπo dos Recursos Naturais Renováveis
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Conservaçπo do Solo - Cód. 105
ATIVIDADE/PROJETO:
- Apoio para elaboraçπo de projetos de conservaçπo de solo, bem 
como medidas conservacionistas na construçπo de desaguadouros e 
bueiros nas estradas municipais. 
Objetivo: Incentivar a recuperaçπo e preservaçπo do solo e 
manter as estradas em condições de trafegabilidade.

╙RG├O: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ├O E CULTURA.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Secretário
PROGRAMA 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo Geral - Cód. 021
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de equipamentos de informática, veículo, 
equipamentos diversos, material permanente, móveis, material de 
consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: criar condições de gerenciamento, dotando a Secretaria 
de condições normais de trabalho.

- Publicaçπo de atos administrativos que, por disposiçπo legal, 
tenham de ser do conhecimento público.
Objetivo: dar cumprimento a dispositivos legais que exigem 
publicaçπo de atos administrativos.

- Implementaçπo do funcionamento da Secretaria Municipal de Edu-
caçπo e Cultura.
Objetivo: criar condições de gerenciamento da Educaçπo e da Cul-
tura a nível municipal.

- Implementaçπo do Sistema Municipal de Ensino.
Objetivo: criar condições de bom funcionamento do Sistema 
Municipal de Educaçπo.

- Elaboraçπo, execuçπo e acompanhamento de projetos de adminis-
traçπo escolar com a participaçπo da comunidade escolar.
Objetivo: administrar a Educaçπo e a Cultura dentro dos princí-
pios de gestπo democrática e administraçπo participativa.
- Redefiniçπo do quadro de pessoal da Secretaria, por 
Departamentos, setores e por escolas, respeitada a Legislaçπo 
vigente.
Objetivo: melhorar a qualidade de ensino e atender à Legislaçπo 
Educacional.

- Realizaçπo do censo escolar e da chamada escolar.
Objetivo: zelar pelo acesso e permanência dos alunos no ensino 
fundamental.

- Elaboraçπo, execuçπo e acompanhamento de projetos de adminis-
traçπo escolar.
Objetivo: minimizar custos e maximizar resultados.

- Realizaçπo de convênios e acordos com a Secretaria da 
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Educaçπo, Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, 
Ministério da Educaçπo, Ministério da Cultura e Ministério 
Extraordinário do Desporto.
Objetivo: cumprir a legislaçπo vigente no que se refere à oferta 
e à melhoria da qualidade do ensino e da Cultura.

╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Conselho Municipal de Educaçπo
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo Geral - Cód. 021
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, material de 
consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: dotar o Conselho Municipal de Educaçπo dos recursos 
indispensáveis à execuçπo das atividades.

- Criaçπo de um Fundo de Crédito Educativo para estudantes 
secundaristas de escolas técnicas e universitários de nosso 
município.

╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Conselho Municipal de Cultura
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo Geral - Cód. 021
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de material de consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: dotar o Conselho Municipal de Cultura dos recursos in-
dispensáveis à execuçπo das atividades.

╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Creches
PROGRAMA: 41 - Educaçπo da Criança de 0 a 6 anos
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Creche - Cód. 185
ATIVIDADE/PROJETO:
- Manutençπo das creches nas escolas municipais.
Objetivo: cumprir a legislaçπo vigente.

- Aquisiçπo de equipamentos, móveis, material permanente, 
material didático, de recreaçπo, higiene, limpeza, cantina, 
zeladoria, primeiros socorros, de consumo e serviços de 
terceiros, para a implementaçπo do programa de Educaçπo Infantil 
no Município.Objetivo: proporcionar condições para o 
desenvolvimento físico, psicólogo, motor, emocional e 
intelectual da criança na faixa etária de zero a três anos.

- Auxílio financeiro para creches mantidas por entidades nπo go-
vernamentais.
Objetivo: contribuir para o atendimento de clientela na faixa 
etária de zero a três anos em entidades privadas.

- Construçπo e implantaçπo da Escola Municipal de Educaçπo 
Infantil nos bairros Oriental, Fey, Santo Antônio e CamaquΓ.
Objetivo: atender a demanda existente.

- Ampliaçπo das Escolas Municipais de Educaçπo Infantil Esperan-
ça, Princesinha, Santa Rita de Cássia.
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Objetivo: ampliaçπo da oferta de vagas e atendimento à demanda 
desta faixa etária.

- Reforma, adaptaçπo e conservaçπo de prédios, equipamentos e 
mobiliário escolar.
Objetivo: propiciar condições para funcionamento das 
instituições de educaçπo infantil.

- Promoçπo e/ou participaçπo em Encontros, Seminários, 
Simpósios, etc., municipais, estaduais, nacionais ou 
internacionais.
Objetivo: melhorar a qualidade da oferta pública da educaçπo in-
fantil.

- Criaçπo, instalaçπo e funcionamento de Escolas Municipais de 
Educaçπo Infantil em bairros com populaçπo de baixa renda.
Objetivo: atendimento à demanda existente.

- Designaçπo de pessoal habilitado: Educador Infantil, 
supervisor escolar, professor, diretor, servente e zelador.
Objetivo: dotar as instituições dos recursos humanos necessários.

- Realizaçπo de programas, projetos e ações integradas com a Se-
cretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal da Habitaçπo e 
Assistência Social.
Objetivo: oportunizar a atençπo integral às crianças prevista na 
legislaçπo vigente.

- Autorizar, credenciar e supervisionar as creches particulares.

Objetivo: cumprir a legislaçπo vigente.

- Habilitaçπo de pessoal para atuar em creches, através da 
realizaçπo e ou auxílio para participar de cursos de capacitaçπo 
e qualificaçπo para diretores, supervisores, professores, 
atendentes, serventes e outros.
Objetivo: dotar a rede municipal de pessoal, devidamente habili-
tado.

╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Educaçπo Pré-EscolarPROGRAMA: 41 - 
Educaçπo da Criança de 0 a 6 anos
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Educaçπo Pré-Escolar - Cód. 190
ATIVIDADE/PROJETO:
- Manutençπo da educaçπo pré-escolar nas escolas municipais.
Objetivo: cumprir a legislaçπo vigente.

- Aquisiçπo de equipamentos, móveis, material permanente, 
material didático, de higiene, limpeza, primeiros socorros, 
recreaçπo, zeladoria, cantina, de consumo e adaptaçπo de 
dependências físicas para inserir no Sistema Municipal de 
Educaçπo e Educaçπo Infantil.
Objetivo: qualificar e ampliar a oferta de educaçπo pré-escolar 
nas escolas municipais.
- Realizaçπo de convênios, acordos e/ou cooperaçπo com OMEP, Co-
légio Nossa Senhora da Glória, UFRGS, UPF, UNIJUÍ, UFSM e outros 
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especializados em pré-escolar.
Objetivo: melhorar o nível do ensino pré-escolar.

- Instalaçπo e funcionamento de novas turmas de pré-escola.
Objetivo: ampliar a oferta de vagas no ensino pré-escolar.

- Divulgaçπo de projetos, experiências e atividades educacionais 
na pré-escola.
Objetivo: estimular inovações pedagógicas.
- Realizaçπo de programas, projetos e ações integradas com a Se-
cretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal da Habitaçπo e 
Assistência Social.
Objetivo: cumprir a legislaçπo vigente no que se refere ao aten-
dimento à criança na faixa etária de quatro a seis anos.

- Autorizaçπo, credenciamento e supervisπo das instituições pri-
vadas.
Objetivo: cumprir a legislaçπo vigente.

- Concessπo de auxílio financeiro para SOMAIC, SAIC e Centro de 
Apoio Social do Bairro Conceiçπo.
Objetivo: apoiar as entidades que atuam no ensino pré-escolar.

- Capacitaçπo de professores para atuar na educaçπo pré-escolar 
das escolas municipais.
Objetivo: cumprir a legislaçπo vigente e qualificar a oferta.

- Aquisiçπo de equipamentos para os parques infantis, salas de 
aula, biblioteca e outras salas especializadas da pré-escola.
Objetivo: atender à Legislaçπo vigente e propiciar local de 
lazer adequado à idade das crianças.
- Reforma, adaptaçπo e conservaçπo de prédios escolares, equipa-
mentos e mobiliário.
Objetivo: propiciar condições de funcionamento das escolas muni-
cipais.

- Implantaçπo de brinquedotecas, bibliotecas Infantis e espaços 
para artes.
Objetivo: oferecer uma educaçπo infantil de melhor qualidade.
- Promoçπo e ou participaçπo em Encontros, Seminários, Congres-
sos, Simpósios, etc., municipais, estaduais, nacionais ou inter-
nacionais.
Objetivo: atualizar e aperfeiçoar os recursos humanos que atuam 
nas instituições municipais.

╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Erradicaçπo do Analfabetismo
PROGRAMA: 42 - Ensino Fundamental
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Erradicaçπo do Analfabetismo - Cód. 187
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, didático, de 
consumo, de serviços de terceiros, para implantaçπo de classes 
de educaçπo de jovens e adultos nas escolas municipais, nos 
bairros, junto à indústrias e outros locais escolhidos.
Objetivo: proporcionar oportunidades para o adulto se 
alfabetizar e cumprir o que determina a Constituiçπo Federal.
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- Celebraçπo de convênios e/ou acordos de cooperaçπo com entida-
des que atuam na educaçπo de jovens e adultos.
Objetivo: contribuir para a erradicaçπo do analfabetismo.

╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Ensino Regular
PROGRAMA: 42 - Ensino Fundamental
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Ensino Regular - Cód. 188
ATIVIDADE/PROJETO:
- Manutençπo do ensino fundamental público municipal.
Objetivo: garantir o ensino fundamental obrigatório.

- Aquisiçπo de equipamentos, móveis, utensílios, material perma-
nente, material didático, material de consumo e serviços de ter-
ceiros.
Objetivo: prover as escolas municipais do material necessário ao 
seu regular funcionamento.

- Imprimir material curricular para o Ensino Fundamental, tais 
como: jornais, polígrafos, revistas, cartazes, panfletos e ou-
tros.
Objetivo: distribuir material entre os professores e a clientela 
escolar visando melhorar a qualidade do ensino.
- Execuçπo do Plano de Açπo das Escolas Municipais, com partici-
paçπo integrada dos pais, alunos, professores, direçπo e funcio-
nários.
Objetivo: garantir a gestπo democrática.

- Reforma, recuperaçπo e conservaçπo de prédios escolares da 
rede municipal de ensino no que se refere à instalaçπo elétrica 
e hidro-sanitária, pintura, telhados, paredes, calçadas, cercas, 
etc.
Objetivo: propiciar condições do ambiente físico das escolas mu-
nicipais.

- Implantaçπo e ampliaçπo nas escolas municipais, de salas de 
leitura e bibliotecas escolares.Objetivo: melhorar a qualidade 
do ensino público municipal.

- Manutençπo do Centro de Apoio Pedagógico, inclusive, com mate-
rial permanente e de consumo adequado e suficiente.
Objetivo: apoiar a realizaçπo das atividades curriculares das 
escolas municipais.

- Manutençπo das oficinas pedagógicas na rede municipal de ensi-
no.
Objetivo: melhorar a qualidade do ensino.

- Regularizaçπo de áreas, onde estπo construídas escolas da rede 
municipal.
Objetivo: cumprir a legislaçπo vigente.

- Aquisiçπo de equipamentos de informática para as Escolas Muni-
cipais.
Objetivo: implantar laboratórios de informática.
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- Aquisiçπo de móveis, equipamentos e acervo bibliográfico para 
as bibliotecas escolares, biblioteca do professor, salas de ati-
vidades múltiplas e salas de leitura.
Objetivo: contribuir para o sucesso escolar e melhoria do 
processo ensino-aprendizagem.

- Implementaçπo dos Serviços: Supervisπo Escolar, Orientaçπo 
Educacional, Secretaria, Pessoal, Material, Serviços Gerais e 
dos Serviços Complementares, conforme consta no Regimento 
Escolar.
Objetivo: dotar a escola de condições de pleno funcionamento.

- Convocaçπo de professores e especialistas para atuar em regime 
especial de trabalho de 25, 30 ou 40 horas semanais.
Objetivo: cumprir à legislaçπo vigente no que se refere à 
ampliaçπo da jornada escolar e ao direito ao ensino fundamental.

- Realizaçπo de reforma, recuperaçπo e conservaçπo de prédios 
escolares da rede municipal de ensino.
Objetivo: criar condições físicas para o desenvolvimento do pro-
cesso ensino-aprendizagem.

- Conclusπo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francelino 
Dorneles.
Objetivo: melhorar a qualidade de ensino e oportunizar o acesso 
e a permanência do aluno na escola.
- Construçπo de áreas cobertas nas escolas municipais de ensino 
fundamental.
Objetivo: dotar as escolas de espaço coberto para abrigar os 
alunos em dias de chuva.

- Ampliaçπo das Escolas Municipais: Pedro Vargas, Presidente Ge-
túlio Dornelles Vargas, Presidente Joπo Goulart, Políbio do 
Valle e Dr. Piero Sassi com a construçπo de salas 
administrativas, pedagógicas área coberta, sanitários, sala de 
atividades múltiplas, sala de aula, refeitório, biblioteca, 
laboratório, SSE, SOE, secretaria e sala de 
professores.Objetivo: melhorar a qualidade de ensino, a 
estrutura física das escolas e garantir o acesso à escola a todo 
cidadπo.
- Aquisiçπo de equipamentos e material permanente para os 
laboratórios escolares.
Objetivo: melhorar a qualidade do ensino de Ciências.
- Implantaçπo de Laboratórios de Informática nas Escolas Munici-
pais de 1º Grau Francelino Dorneles - Pólo e Presidente Getúlio 
Dornelles Vargas.
Objetivo: melhorar a qualidade de ensino e garantir o sucesso 
escolar.
- Implementaçπo da Informática na Educaçπo.
Objetivo: acompanhar o desenvolvimento tecnológico e contribuir 
para o sucesso escolar.
- Divulgaçπo de projetos, experiências e atividades educacionais.
Objetivo: registrar as inovações e permitir a troca de experiên-
cias.
- Implementaçπo do regime de colaboraçπo entre o Município e o 
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Estado com vistas a oferta do Ensino Fundamental.
Objetivo: assegurar às crianças, adolescentes, jovens e adultos 
a a oportunidade de freqüentar o ensino fundamental obrigatório 
e gratuito.
- Realizaçπo da II Jornada Nacional da Açπo Pedagógica na Pré-
Escola e no Ensino Fundamental e da II Jornada de Literatura In-
fantil.
Objetivo: aperfeiçoar e divulgar o Ensino Municipal.
- Celebraçπo de convênios com instituições governamentais 
(MEC/SE) e nπo governamentais para manutençπo do sistema de 
transporte escolar.
Objetivo: angariar recursos para manutençπo do transporte esco-
lar.
- Pagamento de passagens para estudantes em linhas regulares de 
transporte coletivo.
Objetivo: realizar o transporte escolar da rede municipal.
- Aquisiçπo de ônibus, microônibus ou Kombi.
Objetivo: reduzir custos do transporte escolar do ensino funda-
mental.
- Construçπo e reformas de casas de zeladores.
Objetivo: zelar pelo patrimônio público.

╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Ensino de Graduaçπo
PROGRAMA: 44 - Ensino Superior
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Ensino de Graduaçπo - Cód. 205
ATIVIDADE/PROJETO:
- Realizaçπo de convênios e/ou acordos com a UNIJUÍ, UFRGS, UFSM 
e UPF e outras instituições.
Objetivo: qualificar recursos humanos.

- Destinaçπo de recursos financeiros para a utilizaçπo, qualifi-
caçπo, atualizaçπo e aperfeiçoamento dos professores que atuam 
na Educaçπo Infantil e no Ensino Fundamental da Rede Municipal 
de Ensino.
Objetivo: qualificar o quadro de pessoal da SMEC de acordo com a 
nova LDB.
╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: Cursos de Suplência
PROGRAMA: 45 - Ensino Supletivo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Cursos de Suplência - Cód. 213
ATIVIDADE/PROJETO:
- Implantaçπo e Implementaçπo de cursos de preparaçπo para 
exames Supletivos do ensino fundamental em escolas municipais.
Objetivo: cumprir a Constituiçπo Federal no seu artigo 208.
- Implementaçπo das bancas permanentes de Exames Supletivos a 
nível do ensino fundamental. Objetivo: oportunizar, a jovens e 
adultos, a conclusπo do ensino fundamental.
╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Curso de Suprimento
PROGRAMA: 45 - Ensino Supletivo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Cursos de Suprimento - Cód. 214
ATIVIDADE/PROJETO:
- Realizaçπo de cursos de capacitaçπo para professores de: Cre-
che, Pré-escolar, Alfabetizaçπo, Educaçπo Artística, Educaçπo 
Física, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geo-
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grafia, Educaçπo Ambiental, Educaçπo Especial e outros.
Objetivo: melhorar a qualidade de ensino.
- Realizaçπo de convênios ou contrataçπo de serviços para 
atualizar e aperfeiçoar professores e funcionários que atuam no 
Sistema Municipal de Ensino.
Objetivo: garantir um padrπo de qualidade de ensino compatível 
com a realidade educacional de Carazinho.
- Realizaçπo de convênios e/ou contrataçπo de serviços para a 
realizaçπo de cursos profissionalizantes em áreas diversas.
Objetivo: ampliar a oferta de cursos profissionalizantes.
- Realizaçπo de cursos profissionalizantes.
Objetivo: qualificar os alunos da rede municipal para o mercado 
de trabalho.
╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Treinamento de Recursos Humanos
PROGRAMA: 45 - Ensino Supletivo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Treinamento de Recursos Humanos - Cód. 217
ATIVIDADE/PROJETO:
- Capacitaçπo de diretores, vice-diretores, secretários, 
auxiliares administrativos e educacionais, serventes, 
merendeiras, zeladores, especialistas e professores.
Objetivo: melhorar a oferta dos serviços públicos.
- Realizaçπo e/ou participaçπo em Eventos, Simpósios, Fórum em 
âmbito municipal, regional, estadual, nacional e internacional 
nas áreas de educaçπo infantil, educaçπo fundamental e cultural.
Objetivo: capacitaçπo dos Recursos Humanos.
- Capacitaçπo em serviço de professores de 1º, 2º, 3º e 4º 
Ciclos do Ensino Fundamental, Educaçπo Infantil, Educaçπo 
Especial, Alfabetizaçπo de Jovens e Adultos e outros. 
Objetivo: capacitar e atualizar o corpo docente e a equipe 
técnico - pedagógica.
╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Educaçπo Física
PROGRAMA: 46 - Educaçπo Física e Desportos
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Educaçπo Física - Cód. 223
ATIVIDADE/PROJETO: 
- Construçπo de um Ginásio Esportivo em Escola Municipal, tendo 
como objetivo incrementar e estimular a prática desportiva.
- Construçπo de um Ginásio Esportivo junto à Escola Municipal 
Dr. Piero Sassi.
Objetivo: Incrementar a prática de educaçπo física e estimular a 
prática desportiva escolar.
- Manutençπo e funcionamento da Unidade de Esportes do CAIC.
Objetivo: ampliar a oferta do Desporto.
- Construçπo de quadra esportiva junto à Escola Municipal de En-
sino Fundamental Políbio do Valle.
Objetivo: incrementar a prática de Educaçπo Física e do desporto 
escolar.
- Recuperaçπo de quadras de esporte existentes, iluminaçπo e 
cercamento.
Objetivo: manter as quadras de esporte em condições de uso, ilu-
minaçπo e cercamento.
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, material de 
consumo e serviços de terceiros, para a prática de educaçπo 
física, nas escolas municipais.
Objetivo: dotar as escolas dos materiais e equipamentos 
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indispensáveis à prática de Educaçπo Física.
- Manutençπo de escolinhas para a prática das diversas modalida-
des esportivas em cooperaçπo com a FUNDESCAR.
Objetivo: incentivar o desporto escolar.
- Implementaçπo do projetos de " Esporte para Todos" , AABB 
comunidade.
Objetivo: estimular a prática desportiva.
- Realizaçπo de gincanas, rústicas, torneios, campeonatos e 
olimpíadas.
Objetivo: estimular a prática desportiva.
╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Associativismo Estudantil
PROGRAMA: 47 - Assistência a Educandos
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Associativismo Estudandil - Cód. 234
ATIVIDADE/PROJETO:
- Implementaçπo dos Grêmios Estudantis das escolas do Município.
Objetivo: desenvolver o associativismo entre os estudantes das 
escolas municipais.

╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Bolsas de Estudo
PROGRAMA: 47 - Assistência a Educandos
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Bolsas de Estudo - Cód. 235
ATIVIDADE/PROJETO:
- Destinaçπo de bolsas de estudos e auxílios financeiros para 
professores freqüentarem cursos de interesse da SMEC e que visem 
qualificar o ensino municipal.
Objetivo: investir na formaçπo de recursos humanos que atuam na 
SMEC.
╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Livro Didático
PROGRAMA: 47 - Assistência a Educandos
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Livro Didático - Cód. 236
ATIVIDADE/PROJETO:
- Participaçπo no programa " Livro Didático" do FNDE/MEC.
Objetivo: distribuir livros didáticos aos alunos do ensino 
fundamental.
- Produçπo de livros próprios, polígrafos, jornais, cartazes e 
outros.
Objetivo: melhorar a qualidade do ensino fundamental oferecido 
pela rede pública municipal.
- Implantaçπo de biblioteca volante.
Objetivo: estimular o hábito de leitura.
- Manutençπo e ampliaçπo do Banco do Livro e das Sacolas Literá-
rias.
Objetivo: estimular o hábito de leitura.
╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Material de Apoio Pedagógico
PROGRAMA: 47 - Assistência a Educandos
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Material de Apoio Pedagógico - Cód. 237
ATIVIDADE/PROJETO:
- Confecçπo ou aquisiçπo de material didático para Educaçπo In-
fantil, Ensino Fundamental e Educaçπo Especial. 
Objetivo: oferecer aos professores material de apoio pedagógico.
- Destinaçπo de material didático e de apoio pedagógico aos alu-
nos carentes através da confecçπo, impressπo e/ou aquisiçπo de 
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materiais.
Objetivo: melhorar a qualidade de ensino e cumprir a legislaçπo 
vigente.
╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Assistência à Saúde
PROGRAMA: 47 - Assistência a Educandos
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Assistência à Saúde - Cód. 241
ATIVIDADE/PROJETO:
- Implementaçπo do Programa de Saúde Escolar, com projetos de 
saúde geral, oftalmológica e odontológica.
Objetivo: melhorar a qualidade de vida dos alunos.
- Implementaçπo de projetos especiais na área de educaçπo para a 
saúde.
Objetivo: contribuir para a formaçπo da criança e do adolescente.
- Contrataçπo de serviços de terceiros em áreas deficitárias.
Objetivo: melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescen-
tes.
- Execuçπo de projetos e campanhas em conjunto com a Secretaria 
Municipal da Saúde.
Objetivo: melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescen-
tes.
╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Alimentaçπo Escolar
PROGRAMA: 47 - Assistência a Educandos
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Alimentaçπo Escolar - Cód. 242
ATIVIDADE/PROJETO:
- Manutençπo e funcionamento do Serviço de Alimentaçπo escolar.
Objetivo: melhorar a qualidade de vida das crianças e 
adolescentes.
- Aquisiçπo de mantimentos destinados à Alimentaçπo Escolar.
Objetivo: melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescen-
tes.
- Fornecimento de alimentaçπo escolar aos alunos das escolas mu-
nicipais, entidades filantrópicas e escolas estaduais.
Objetivo: manter o programa de alimentaçπo escolar.- Celebraçπo 
de Convênios e/ou Acordos de cooperaçπo com o FNDE/MEC.
Objetivo: conjugar esforços para oferecer alimentaçπo aos alunos 
do ensino fundamental.
- Aquisiçπo de equipamentos, móveis e materiais permanentes e de 
consumo necessários ao fornecimento da alimentaçπo escolar.
Objetivo: equipar convenientemente os locais de guarda e 
depósito da alimentaçπo escolar.
- Conclusπo da construçπo de uma câmara fria.
Objetivo: estocar alimentos perecíveis.
- Repassar gêneros alimentícios às entidades filantrópicas 
cadastradas.
Objetivo: melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescen-
tes.
╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Difusπo Cultural
PROGRAMA: 48 - Cultura
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Difusπo Cultural - Cód. 247
ATIVIDADE/PROJETO:
- Manutençπo do Coral Municipal, incentivo e auxílio para 
funcionamento de Corais, Centros Cívicos, Invernadas Artísticas, 
Grupos Teatrais, Danças e outros dedicados à cultura em geral, 
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nas escolas da Rede Municipal.
Objetivo: incentivar a expansπo da cultura no Município.
- Manutençπo da Banda Municipal Astério Canuto de Souza, 
mediante aquisiçπo de equipamentos, material permanente e de 
consumo.
Objetivo: manter em funcionamento a Banda Municipal Astério 
Canuto de Souza.
- Manutençπo do Centro Cívico Expedicionário Claudino Pinheiro.
Objetivo: desenvolver o civismo nas crianças, adolescentes e jo-
vens.
- Implementaçπo do funcionamento do Núcleo de Difusπo Cultural 
do CAIC.
Objetivo: oportunizar o desenvolvimento artístico das crianças e 
adolescentes.
- Realizaçπo da Feira Municipal de Ciências, da Feira Municipal 
de Literária e da Feira do Livro.
Objetivo: incentivar a pesquisa e a leitura.
- Realizaçπo de Projetos de Cultura e Lazer com recursos de poe-
mas, contos, poesias, danças, cartazes, música e outros.
Objetivo: incentivar a arte e despertar os dons artísticos.
- Patrocínio e divulgaçπo de Shows, teatros, recitais e demais 
eventos culturais, bem como de trabalhos escolares.
Objetivo: auxiliar no desenvolvimento cultural de Carazinho.
- Apoio aos Centros de Tradiçπo Gaúcha de Carazinho.
Objetivo: incentivar o culto às tradições no Rio Grande do Sul.
- Realizaçπo dos Projetos " A Escola vai à Biblioteca", " A 
Escola vai ao Museu", " A Escola vai à Praça", " Descobrindo 
Talentos" , " O Pequeno Escritor", " Autor Presente" , Festico-
ral, Festival de Teatro e outros.
Objetivo: difundir a cultura.
- Realizaçπo e/ou participaçπo em cursos, congressos, simpósios, 
reuniões, palestras a nível municipal, regional, estadual e 
nacional.
Objetivo: desenvolver a cultura.- Implementaçπo de projetos 
culturais e oficinas pedagógicas de música, teatro, danças e 
outros com aquisiçπo de instrumentos musicais.
Objetivo: desenvolver a criatividade e a cultura popular.
- Realizaçπo de eventos culturais com apoio financeiro para: en-
contro de corais, horas de arte, horas cívicas, rodeio crioulo, 
shows com artistas locais, do Estado e do País, gincanas, Seara 
da Cançπo, festival de bandas, festival de corais, festival de 
música, festival de danças, festival de folclore gaúcho e outros 
eventos.
Objetivo: contribuir para a formaçπo cultural do povo 
carazinhense.
- Implementaçπo da Biblioteca Pública Municipal do CAIC: aquisi-
çπo de livros, periódicos e publicações.
Objetivo: otimizar as atividades da biblioteca Pública Municipal 
do CAIC, permitindo o acesso da comunidade da área de abrangên-
cia.
- Aquisiçπo de um palco desmontável de 7m x 15m com toldo para 
apresentações artísticas e culturais, ao ar livre.
Objetivo: colaborar com as apresentações culturais, ao ar livre.

- Aquisiçπo de aparelhagem completa de som e canhπo de luz.
Objetivo: evitar o pagamento de altos aluguéis na locaçπo dessas 
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aparelhagens.

- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, de consumo e 
serviços de terceiros.
Objetivo: dotar a Assessoria de Cultura dos meios necessários a 
sua atuaçπo.

- Auxílio financeiro à FUNDACC.
Objetivo: Manutençπo do Museu Regional Olivio Otto; da 
Biblioteca Pública Dr. Guilherme Schultz Filho, da Casa de 
Cultura e outros projetos culturais.

- Manutençπo da Escola Municipal de Artes.
Objetivo: estimular a arte e despertar os dons artísticos.

╙RG├O: Secretaria Municipal de Educaçπo e Cultura.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Educaçπo Compensatória
PROGRAMA: 49 - Programa Educaçπo Especial
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Educaçπo Compensatória - Cód.252
ATIVIDADE/PROJETO:
- Realizaçπo de convênio com a APAE para manutençπo da Educaçπo 
Especial.
Objetivo: oferecer Educaçπo Especial à populaçπo carazinhense.

- Manutençπo das Classes Especiais nas escolas da rede municipal.
Objetivo: dar atendimento especializado a alunos com deficiência 
de aprendizagem.

- Aquisiçπo de equipamentos, móveis, material didático, material 
de consumo e serviços de terceiros para educaçπo especial.
Objetivo: prover recursos necessários à educaçπo especial.
- Recuperaçπo de salas, móveis e equipamentos.
Objetivo: dotar as salas de condições físicas e materiais.

- Realizaçπo da manutençπo e conservaçπo dos veículos do Municí-
pio, usados no transporte escolar.
Objetivo: oferecer transporte seguro aos alunos da rede 
municipal de ensino.

- Reforma geral dos veículos e substituiçπo de frota.
Objetivo: garantir o acesso ao ensino fundamental.

- Contrataçπo de veículos de particulares.
Objetivo: realizar o transporte escolar de alunos da rede 
municipal.

╙RG├O: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Secretário
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/PROJETO: 
- Remodelaçπo dos diversos setores, metodologias de trabalho e 
controles, implantaçπo de controle interno e integraçπo com 
todas as áreas afins.
Objetivo: Manter e contemplar a reforma e modernizaçπo 
estrutural da Secretaria.
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- Informatizaçπo integrada dos diversos setores e módulos dos 
sistemas: Protocolo, Patrimônio, Folha de Pagamento, Licitações 
e Compras, Contabilidade, Orçamento e Tesouraria, Tributário, 
Controle de Frotas e outros necessários.
Objetivo: Manter e melhorar as condições de operacionalidade 
para fazer frente à grande demanda de serviços prestados pela 
Secretaria, informações ágeis e rápidas, aumento da arrecadaçπo, 
aperfeiçoamento nos controles, integraçπo de todos os sistemas 
informatizados e automaçπo dos serviços, com maior segurança, 
para melhor atender a todos os demais órgπo do Governo e aos 
contribuintes.

- Aquisiçπo de equipamentos em geral, equipamentos de comunica-
çπo, viaturas, material permanente, material de consumo e servi-
ços de terceiros, inclusive aquisiçπo de uniformes para servido-
res das áreas de atendimento ao público.
Objetivo: Prover a manutençπo do gabinete do Secretário para 
permitir a realizaçπo dos serviços que lhe sπo pertinentes.

- Realizaçπo de cursos específicos de treinamento para todos os 
setores da Fazenda.
Objetivo: Visando qualificaçπo profissional dos servidores, para 
que os mesmos tenham condições de desenvolver um trabalho efici-
ente, que atenda os interesses e necessidades do Município e do 
público.

- Despesas com divulgaçπo oficial de atos da Secretaria, em 
especial os relacionados com despesas de publicaçπo de avisos de 
licitações e outros relacionados com a execuçπo orçamentária.
Objetivo: Cumprir os preceitos legais atinentes à publicaçπo de 
atos oficiais e matérias de interesse do Município.

- Implantaçπo de um almoxarifado central.
Objetivo: Centralizar as compras do material de expediente dos 
órgπos sediados no prédio da Prefeitura Municipal.

╙RG├O: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Tesouraria
PROGRAMA: 08 - Administraçπo Financeira
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo de Receitas - Cód. 030
ATIVIDADE/PROJETO:
- Remuneraçπo do Tesoureiro e auxiliares, aquisiçπo de 
equipamentos, material permanente, material de consumo e 
serviços de terceiros. 
Objetivo: Prover o Departamento com a estrutura e condições ne-
cessárias para o seu pleno funcionamento.

╙RG├O: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Departamento de Arrecadaçπo e Cadastro
PROGRAMA: 08 - Administraçπo Financeira
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo de Receitas - Cód. 030
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, material de 
consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Prover o Departamento com os equipamentos e materiais 
necessários ao seu pleno funcionamento, inclusive com ligaçπo à 
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Internet, comunicaçπo com os órgπo Estaduais e Federais e acesso 
a instituições bancárias.

- Atualizaçπo cadastral de dados, endereços e outras 
informações; complementaçπo da informatizaçπo necessária.
Objetivo: Proporcionar melhor organizaçπo de dados e informações 
necessárias, disponíveis a qualquer momento, e que representem a 
situaçπo real dos imóveis urbanos, visando o aumento da 
arrecadaçπo, e conseqüentemente, a cobrança justa dos tributos 
municipais e outros débitos nπo tributários.

- Manutençπo da equipe de campo para atualizaçπo a 
recadastramento permanente dos imóveis urbanos.
Objetivo: Possibilitar o trabalho contínuo e permanente da atua-
lizaçπo cadastral, através de servidores técnicos preparados 
para essa finalidade.

╙RG├O: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Departamento de Contabilidade
PROGRAMA: 08 - Administraçπo Financeira
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Controle Interno - Cód. 032
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, material de 
consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Manutençπo e funcionamento do Setor e seus serviços 
pertinentes, bem como a modernizaçπo de sua estrutura, métodos e 
organizaçπo, visando aperfeiçoar o controle, arquivamento de da-
dos e documentos e, principalmente, informações necessárias para 
a tomada de decisões.
- Manutençπo e aperfeiçoamento do setor de controle de convênios 
e acompanhamento dos fundos municipais.
Objetivo: Possibilitar o controle mais eficaz, elaboraçπo das 
prestações de contas de convênios e auxílios, bem como 
acompanhamento aos planos de aplicaçπo e dos gastos dos fundos 
municipais.

╙RG├O: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Departamento de Licitações e Compras PRO-
GRAMA: 08 - Administraçπo Financeira
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Controle Interno - Cód. 032
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, material de 
consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Manutençπo do Departamento e suas atividades afins.

- Manutençπo do serviço de elaboraçπo, acompanhamento e montagem 
dos processos de licitaçπo, auxílio na elaboraçπo de contratos, 
extratos para publicações legais.
Objetivo: Tornar mais eficiente a montagem e andamento dos pro-
cessos de licitaçπo, melhor organizaçπo e agilidade, auxiliar a 
Secretaria de Assuntos Jurídicos na elaboraçπo de contratos, 
providenciar os extratos (resumos) de editais, contratos e 
convênios e a sua respectiva publicaçπo legal.

- Ampliar a informatizaçπo do setor com integraçπo à 
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contabilidade e outros órgπos e setores.
Objetivo: Reduzir a tramitaçπo desnecessária de documentaçπo, 
bem como agilizar o processo de compras e o empenhamento das 
despesas, facilitar o uso, tramitaçπo e emissπo de requisições, 
pedidos, processos, relatórios e consultas, relativos à 
licitações e compras, para os demais órgπos e setores.

╙RG├O: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Departamento de Fiscalizaçπo
PROGRAMA: 08 - Administraçπo Financeira
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Controle Interno - Cód. 032
ATIVIDADE/PROJETO: 
- Aquisiçπo de equipamentos (veículo) material permanente, mate-
rial de consumo, uniformes para os servidores e serviços de ter-
ceiros.
Objetivo: Manutençπo do Departamento e suas atividades afins, 
visando, principalmente, combater a sonegaçπo, através da fisca-
lizaçπo tributária e outras ações necessárias, bem como a forma-
çπo de um banco de dados completo e confiável.

- Revisπo cadastral de todas as inscrições e vistoria em todas 
as atividades comerciais, industriais e de prestaçπo de serviços 
existentes no Município.
Objetivo: Aumentar a arrecadaçπo de tributos nesta área, bem 
como manter o cadastro de contribuintes atualizado, com 
informações e dados reais.

- Complementar a informatizaçπo do setor.Objetivo: Permitir 
maior agilidade, controle de dados e informações sobre 
processos, arrecadaçπo, contribuintes, cadastros, atividades 
econômicas e outras, com confiabilidade e eficácia, bem como 
reduçπo da tramitaçπo de documentaçπo.

- Levantamento e acompanhamento do valor adicionado, contrataçπo 
de empresas de auditoria para acompanhamento destes trabalhos, 
se necessário.
Objetivo: Aumentar o índice de participaçπo no ICMS e maior efi-
ciência na apuraçπo e levantamento dos dados.

- Manutençπo convênio de Fiscalizaçπo da Equipe volante.
Objetivo: Diminuir a sonegaçπo e aumentar a arrecadaçπo, bem 
como manter o bom nível do Convênio de pareceria com o Estado, 
relativo ao Plano Básico de Mútua Colaboraçπo.

╙RG├O: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Encargos Comuns de ≤rgπos Diversos
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo Geral - Cód. 021
ATIVIDADE/PROJETO:
- Controle das despesas e receitas do Município de Almirante Ta-
mandaré do Sul.
Objetivo: proporcionar o controle, condições e recursos para o 
acerto de contas com o novo Município, de acordo com a 
legislaçπo vigente.

- Despesas com pagamento de precatórios trabalhistas.
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Objetivo: prover recursos orçamentários para as despesas com 
precatórios oriundos de reclamatórias trabalhistas.

- Despesas com contratos de manutençπo, ronda e guarda de bens 
públicos, bem como tarifas públicas em geral.
Objetivo: Manter os serviços de conservaçπo, ronda e guarda de 
bens públicos municipais e permitir os gastos com contratos ge-
rais, tarifas tais como CORSAN, CRT, energia elétrica e outras, 
que nπo tenham vinculaçπo e classificaçπo especifica com outras 
secretarias.

- Aquisiçπo de Linhas de transmissπo de dados e informações.
- Aquisiçπo de novas linhas telefônicas da CRT, aparelhos e li-
nhas interligando os diversos órgπos.
Objetivo: Ampliar e melhorar o sistema de comunicaçπo dos vários 
órgπos da administraçπo municipal, inclusive comunicaçπo de 
dados e informações, através de computadores.

- Aquisiçπo de áreas urbanas e rurais.
Objetivo: Permitir a aquisiçπo, mediante compra ou desapropria-
çπo, de áreas para obras de interesse público, social, e para 
atender convênios, bem como a locaçπo de imóveis, que ainda nπo 
tenham destinaçπo definida ou vinculaçπo direta a outro órgπo 
municipal (Secretaria).

╙RG├O: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Encargos Comuns de ≤rgπos 
DiversosPROGRAMA: 08 - Administraçπo Financeira
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Assistência Financeira - Cód. 031
ATIVIDADE/PROJETO:
- Repasse de recursos financeiros para a FUNDESCAR.
Objetivo: Prover a manutençπo dos serviços e funcionamento da 
FUNDESCAR, em cumprimento ao seu orçamento público aprovado em 
Lei.

╙RG├O ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Encargos Comuns de ≤rgπos Diversos
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo Geral - Cód. 021
ATIVIDADE/PROJETO:
- Despesas com divulgaçπo oficial de atos da Administraçπo, em 
especial os relacionados com despesas de publicaçπo de avisos, 
editais e outros relacionados com a execuçπo orçamentária ou 
procedimentos legais, que nπo estejam vinculados a nenhum órgπo 
específico (Secretaria).
Objetivo: Cumprir os preceitos legais atinentes à publicaçπo de 
atos oficiais e matérias de interesse do Município.

╙RG├O: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Encargos Comuns de ≤rgπos Diversos
PROGRAMA: 08 - Administraçπo Financeira
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo de Recursos - Cód. 030
ATIVIDADE/PROJETO.
- Prover recursos para despesas com indenizações e restituições.
Objeto: efetuar a indenizaçπo  e restituiçπo de tributos e 
outros débitos pagos indevidamente por contribuintes, 
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requeridos, apurados e deferidos através de processo regular.

╙RG├O: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Encargos Comuns de ≤rgπos Diversos
PROGRAMA: 08 - Administraçπo Financeira
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Dívida Interna - Cód. 033
ATIVIDADE/PROJETO:
- Despesas com exercício encerrado.
Objetivo: Prover recursos para pagamento de despesas de 
exercício anterior, compreendendo despesas de capital e de 
custeio, de acordo com as normas da Lei 4.320/64 e outras normas 
pertinentes.

- amortizaçπo da Dívida Contratada e parcelamentos de débitos.
Objetivo: Prover recursos para pagamento da Dívida Fundada con-
tratada e de parcelamentos de débitos, de longo prazo.

- Pagamento de encargos da Dívida Fundada, Contratada.
Objetivo: Prover recursos para pagamento de encargos (juros) da 
Dívida Fundada contratada. 

- Encargos com Dívida Fluente.
Objetivo: Prover recursos para pagamento de juros e outros 
acréscimos legais no pagamento da Dívida Flutuante.
X2
╙RG├O: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Encargos Comuns de ≤rgπos 
DiversosPROGRAMA: 84 - Programa de Formaçπo do Patrimônio do 
Servidor Público
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: PASEP - Cód. 498
ATIVIDADE/PROJETO:
- Recolhimento para o PASEP nos termos da Lei.
Objetivo: Contribuir ao PASEP dos servidores, de acordo com as 
normas legais em vigor.

╙RG├O: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Encargos Comuns de ≤rgπos Diversos
PROGRAMA: 82 - Previdência 
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Previdência Social Inativos Pensionistas-495
ATIVIDADE/PROJETO:
- Pagamento de proventos e pensões e inativos e pensionistas.
Objetivo: Prover recursos para empenho e pagamento das despesas 
de Previdência Social com servidores ativos, inativos e pensio-
nistas e pensionistas, de acordo com a legislaçπo própria.

╙RG├O: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Encargos Comuns de ≤rgπos Diversos
PROGRAMA: 30 - Segurança Pública
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Policiamento Civil - 174 
ATIVIDADE/PROJETO:
- Despesas mediante a concessπo de auxilio à Policia Civil, nos 
termos da Lei.
Objetivo: Contribuir com a Policia Civil nas suas despesas de 
manutençπo e operacionalizaçπo.

╙RG├O: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Encargos Comuns de ≤rgπos Diversos
PROGRAMA: 30 - Segurança Pública
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Policiamento Militar - 177
ATIVIDADE/PROJETO:
- Despesas mediante a concessπo de auxilio  à Policia Militar, 
nos termos da Lei.
Objetivo: Contribuir com a Policia Militar nas suas despesas de 
manutençπo e operacionalizaçπo.

╙RG├O: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Encargos Comuns de ≤rgπos Diversos
PROGRAMA: 30 - Segurança Pública
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Defesa Contra Sinistros - 178
ATIVIDADE/PROJETO:
- Auxilio ao Corpo de Bombeiros local.
Objetivo: Melhorar a estrutura física, para atendimento das ati-
vidades e serviços em funçπo da defesa contra sinistros, do 
Corpo de Bombeiros local, em nossa cidade e regiπo.

╙RG├O: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Encargos Comuns de ≤rgπos Diversos
PROGRAMA: 08 - Administraçπo Financeira
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Assistência Financeira - 131
ATIVIDADE/PROJETO:
- Conceder auxílios financeiros a entidades sem fins lucrativos.
Objetivo: Colaborar com recursos financeiros para entidades sem 
fins lucrativos, para que as mesmas mantenham-se em pleno 
funcionamento, aprovados através de leis especificas.

╙RG├O: SECRETARIA MUN.HABITAÇ├O E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete e Estrutura da SMHAS
PROGRAMA: 81 - Assistência Social Geral
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Assistência Social Geral - Cód. 486
ATIVIDADE/PROJETO:
- Manutençπo da estrutura física da SMHAS.
Objetivo: Adquirir equipamentos, material permanente, especial-
mente um veículo novo, equipamentos de informática, material de 
consumo, obras e instalações e serviços de terceiros para garan-
tir uma estrutura adequada ao desenvolvimento dos serviços 
necessários à habitaçπo e assistência social.

- Organizaçπo do Cadastro do Programa de Assistência Social - 
PAS.
Objetivo: Cadastrar as famílias carentes do município, 
realizando sindicâncias quando necessário, para incluir nos 
programas sociais.

- Manutençπo da estrutura de recursos humanos da SMHAS.
Objetivo: Prover recursos para pagamento de ativos e inativos, 
encargos sociais, diárias e outros referentes a recursos humanos 
gerais e específicos.

- Manutençπo da estrutura da Padaria e Vaca Mecânica.
Objetivo: Adquirir e manter os equipamentos, material 
permanente, instalações, material de consumo e serviços de 
terceiros necessários ao funcionamento do Programa.
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- Manutençπo dos Serviços de Publicidade e Divulgaçπo.
Objetivo: Publicar Editais referentes a serviços e dar 
publicidade e divulgaçπo dos serviços prestados.

- Previdência.
Objetivo: Dar cumprimento aos dispositivos legais.

╙RG├O: SECRETARIA MUN.HABITAÇ├O E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Assistência Social
PROGRAMA: 81 - Assistência
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Assistência Social Geral - Cód. 486
ATIVIDADE/PROJETO:
- Manutençπo do Fundo Municipal de Assistência Social.
Objetivo: Dar suporte financeiro para as ações de assistência 
social do Município.

- Estabelecimento de Convênios com a Uniπo e Estado.
Objetivo: Participar de Programas Assistenciais federais e esta-
duais para atendimento a projetos e atividades sociais do 
município, tais como: Apoio a Pessoa Idosa, Apoio à Pessoas 
Portadoras de Deficiência, manutençπo de creches, Brasil Criança 
CidadΓ, Enfrentamento à Pobreza, Cestas Básicas, Renda Mínima, 
Programa do leite e outros.
- Estabelecimento de convênios com entidades assistenciais do 
município, tais como: Asilo Sπo Vicente de Paula, APAE, CMPP, 
Creches: dos Comerciários, SOMAIC, SAIC e outras.
Objetivo: Estabelecer parcerias para dar atendimento a idosos, 
deficientes, famílias e crianças carentes do município.

- Manutençπo do Projeto Mutirπo Comunitário.
Objetivo: Auxiliar famílias carentes e desempregadas com cestas 
básicas de alimentos em contrapartida de prestaçπo de serviços 
comunitários, em convênios com associações de bairro.

- Manutençπo do Projeto Conviver.
Objetivo: Oferecer às pessoas de terceira idade atividades que 
permitam a convivência, o lazer, a troca de experiências, para 
uma melhor qualidade de vida na velhice.

- Manutençπo de atendimento de alimentaçπo e material para 
crianças carentes nesta faixa etária, para o pleno 
desenvolvimento físico, social, emocionar e educacional.

- Manutençπo de Cursos e Oficinas Profissionalizantes para 
pessoas desempregadas e com risco de perder o emprego.
Objetivo: Ensinar uma profissπo e permitir que as pessoas, 
através de novos aprendizados, busquem seu sustento e de suas 
famílias.

- Estabelecimento de parcerias com a Sociedade, Clubes de Servi-
ço, Associações, Imprensa e outros para prestaçπo de serviços 
sociais.
Objetivo: Realizar campanhas, pedágios, mutirões de 
solidariedade e outros eventos com vistas a mobilizar a 
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sociedade e angariar doações e recursos para manutençπo de 
programas sociais.

- Aquisiçπo de passagens  para pessoas carentes.
Objetivo: Permitir o deslocamento de pessoas carentes do municí-
pio e em trânsito, para outras localidades.

- Realizaçπo de fretes para famílias carentes.
Objetivo: Auxiliar famílias que necessitam realizar mudança de 
endereço, transportar materiais adquiridos e/ou recebidos em 
doaçπo.

- Manutençπo do Cemitério Municipal e Serviços Funerários para 
populaçπo carente.
Objetivo: Prestar serviços funerários a pessoas de baixa renda, 
fornecendo caixπo, carneira, translado e serviços fúnebres.

- Prestaçπo de atendimento em situações emergenciais.
Objetivo: Garantir ao cidadπo carazinhense, o atendimento em si-
tuações de emergência, tais como: sinistros, acidentes, 
calamidades, moradores de rua e outros.

- Aquisiçπo de Gêneros Alimentícios e Outros.
Objetivo: Socorrer materialmente as pessoas e famílias carenes 
que necessitem ser amparadas pelo Poder Público.

╙RG├O: SECRETARIA MUN.HABITAÇ├O E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente.
PROGRAMA: 81 - Assistência 
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Assistência ao Menor - Cód. 483
ATIVIDADE/PROJETO:
- Manutençπo do Conselho Tutelar
Objetivo: Dar cumprimento ao Estatuto da Criança e Adolescente 
ECA.

- Manutençπo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente CONDICACAR.
Objetivo: Dar condições de pleno funcionamento ao Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e Adolescente.

- Manutençπo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - FUMDICA.
Objetivo: Transferir recursos para o FUMDICA para dar 
atendimento aos programas voltados a criança e adolescente.

- Realizaçπo de Convênios com a Uniπo e Estado.
Objetivo: Participar dos Programas estabelecidos pela Uniπo e 
Estado relativos a criança e adolescente, tais como: Brasil Cri-
ança CidadΓ, Creche manutençπo, Enfrentamento à Pobreza e outros.

- Manutençπo Programa Brasil Criança CidadΓ.
Objetivo: Firmar convênio com Uniπo e Estado para desenvolver 
projetos de atendimento a crianças e adolescentes em situaçπo de 
risco social.
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- Manutençπo de Projeto Social Estabelecimento Rotativo Pago.
Objetivo: Oportunizar estágio remunerado para adolescentes 
carentes no Programa - Estacionamento Rotativo Pago.

- Manutençπo do Projeto Pequeno Aprendiz.
Objetivo: Propiciar a aprendizagem extra-classe a adolescentes 
carentes, nas entidades assistenciais e públicas, incentivando a 
permanência na escola e abrindo perspectivas para o mercado de 
trabalho futuro.

- Realizaçπo de Convênios com entidades assistências de proteçπo 
e atendimento de crianças e adolescentes.
Objetivo: Firmar parcerias com entidades nπo governamentais, 
para atender crianças e adolescente.

- Manutençπo do Albergue Municipal de menores em situaçπo de 
Risco Social.
Objetivo: Dar plenas condições de atendimento dos menores 
encaminhados pelo Conselho Tutelar.

- Implantaçπo de Cursos e Oficinas Profissionalizantes para 
adolescentes.
Objetivo: Adquirir equipamento, material permanente, de consumo, 
serviços de terceiros e reformas de instalações, para propiciar 
o aprendizado de uma profissπo aos adolescentes.

- Manutençπo do Projeto de Atendimento a meninos e meninas de 
rua.
Objetivo: Oferecer alimentos, lazer, orientaçπo e atendimento a 
meninos e meninas de rua, em finais de semana, feriados,para 
evitar a mendicância e devolver a dignidade.

╙RG├O: SECRETARIA MUN.HABITAÇ├O E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Habitaçπo
PROGRAMA: 81 - Habitaçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Habitações Urbanas - Cód. 316
ATIVIDADE/PROJETO:
- Manutençπo do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ├O
Objetivo: Prover, através do repasse de verbas, o fundo, para 
este cumprir as finalidade para que foi criado, conforme 
orçamento próprio.

- Manutençπo do CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇ├O
Objetivo: Dar plena condições de funcionamento ao COHAB

- Aquisiçπo e implantaçπo de terrenos ou lotes urbanizados.
Objetivo: Implantar loteamentos urbanizados destinados a habita-
ções populares, com infra estrutura completa.

- Implantaçπo de Habitações populares.
Objetivo: Proporcionar o aumento de unidades habitacionais para 
famílias de baixa renda.

- Construçπo de redes de água, luz e pavimento em conjuntos 
habitacionais populares.
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Objetivo: Cumprir dispositivos legais atinentes.

- Recuperaçπo e urbanizaçπo de áreas faveladas e orientações bá-
sicas aos moradores.
Objetivo: Propiciar melhores condições de vida aos moradores 
destas áreas, dentro do projeto Sanga Pura, orientando-os nos 
cuidados de higiene, aparência, conservaçπo, ajardinamento e 
horta.

- Construçπo de instalações hadrossanitárias em sub-habitações.
Objetivo: Propiciar melhores condições de vida aos moradores 
destas áreas, dentro do projeto Sanga Pura, orientando-os nos 
cuidados de higiene, aparência, conservaçπo, ajardinamento e 
horta.

- Construçπo e instalações hidrossanitárias em sub-habitações.
Objetivo: Melhorar as condições de higiene, saúde e moradia à 
populaçπo de baixa renda.

- Estabelecimento de convênios com a Uniπo e Estado.
Objetivo: Buscar recursos para incrementar os programas 
habitacionais e viabilizar as soluções de moradia às famílias de 
baixa renda.
- Realizaçπo de levantamento de áreas invadidas, elaborando o 
respectivo cadastro.
Objetivo: Localizar assentamentos irregulares, buscando a sua 
regularizaçπo.

- Reforma e reconstruçπo de moradias de famílias de baixa renda.
Objetivo: Proceder a reforma e reconstruçπo de moradias, em 
casos de vendaval, enchentes, incêndio e outros fatores diversos.

- Cadastramento de famílias sem teto.
Objetivo: Manter atualizado um cadastro com as famílias sem 
casa, para a avaliaçπo constante do déficit habitacional do 
município.

╙RG├O: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇ├O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Secretário
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo Geral -  Cód. 021
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo  de equipamentos, material permanente, veiculo e te-
lefone, material de consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Manutençπo do Gabinete.

╙RG├O: Sec.Mun.de Obras e Viaçπo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto.de Engenharia e Topografia
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo Geral - Cód. 021
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, material de 
consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Prover o Departamento com condições necessárias para o 
seu pleno funcionamento.
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╙RG├O: Sec.Mun.de Obras e Viaçπo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Almoxarifado e Oficinas
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo Geral - Cód. 021
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, material de 
consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Manutençπo do almoxarifado e das oficinas.

- Ampliaçπo do prédio para a Oficina
Objetivo: Modernizar os serviços da Oficina Mecânica.

╙RG├O: Sec.Mun.de Obras e Viaçπo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Iluminaçπo Pública
PROGRAMA: 60 - Serviço de Utilidade Pública
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Iluminaçπo Pública - Cód. 327 
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, material de 
consumo e serviços de terceiros, especialmente a aquisiçπo de 
luminárias e equipamentos e expansπo da rede de energia elétrica.
Objetivo: Manutençπo dos serviços de iluminaçπo pública e paga-
mento da energia para a ELETROCAR, bem como ampliar a rede 
elétrica existente.

- Manutençπo e ampliaçπo da iluminaçπo decorativa do Natal.
Objetivo: Embelezar a Cidade, dentro do programa Natal Alegria e 
outras datas festivas.

╙RG├O: Sec.Mun.de Obras e Viaçπo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Transporte Aéreo
PROGRAMA: 87 - Transporte Aéreo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Infra estrutura Aeroportuária - Cód. 523
ATIVIDADE/PROJETO: 
- Ampliaçπo e/ou construçπo de obas de infra estrutura no Aeró-
dromo Municipal.
Objetivo: Tornar operacional o Aeródromo.

╙RG├O: Sec.Mun.de Obras e Viaçπo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto.Municipal de Obras e Viaçπo
PROGRAMA: 88 - Transporte Rodoviário
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Estradas Vicinais - Cód. 534
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, material de 
consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Manutençπo do Departamento.

- Construçπo, remodelaçπo e conservaçπo de pontes, pontilhões e 
bueiros.
Objetivo: Manutençπo de trafegabilidade nas estradas municipais.

- Manutençπo e construçπo de estradas vicinais.
Objetivo: Interligar a sede do Município com seus distritos e 
demais localidades, através de estradas vicinais, construídas em 
convênio com o Governo do Estado, bem como manter as estradas 
existentes.
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- Programa de contençπo de águas nas estradas.
Objetivo: Desenvolver um programa, em parceria com a 
Secretariada Agricultura, visando à proteçπo das estradas 
vicinais contra o flagela causado pelas águas oriundas das 
lavouras.

- Aquisiçπo de máquinas rodoviárias, caminhões, veículos em 
geral e equipamentos.
Objetivo: Prover o reequipamento.

╙RG├O: Sec.Mun.de Obras e Viaçπo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Vias Urbanas
PROGRAMA: 91 - Transporte Urbano
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Vias Urbanas - Cód. 575
ATIVIDADE/PROJETO:
- Obras de pavimentaçπo de vias públicas urbanas, com esgoto 
pluvial.
Objetivo: Continuar ou concluir as obras de pavimentaçπo de vias 
públicas, de acordo com projetos aprovados, visando dar melhores 
condições de vida à populaçπo urbana, com prioridade, as ruas e 
avenidas descritas no quadro a seguir:
BAIRROS
ASFALTO E TRATAMENTO ASFÁLTICO:
Nº LOGRADOURO TRECHO
01 Rua Porto Alegre da R.Nπo Me Toque até R.Júlio Roxa 
Teixeira 
02 Rua Júlio Rosa Teixeira da R.Porto Alegre até R.Minuanos
03 Rua Minuanos da R.Frederico Bebba até R.Pedro J.da Silva
04 Rua Pedro Joπo da Silva da R.Minuanos até BR-285
05 Rua Frederico Bebba da BR-285 até R. Minuanos
06 Rua Tapera da Av.Flores da Cunha até R.Porto Alegre
07 Rua Chapada da R.Porto Alegre até R.Sarandi
08 Rua principal Cantares da R.Chapada até Res.Planalto
09 Rua principal Planalto Res.Cantares até Av. Flores da Cunha
10 Rua Dag Hammarskoel Av. Flores da Cunha até R.Camilo Scherer
11 Rua Camino Scherer R.Dag.Hammarskoel até R.Pe.Landel Moura
12 Rua Landel Moura Rua Camilo Scherer até Av.Flores da Cunha
13 Rua Exp.A.Goering R.Landel Moura até R.Dag Hammarskoel
14 Rua Antônio C.Otto Av.Flores da Cunha até R.Romeu A. Salomπo
15 Rua Romeu Salomπo Rua Antônio C.Otto até R.Nicodemo Moelecke
16 Rua Francisco de Assis BR-285 até R.Joπo Plínio Elsing
17 Rua Francisco R.Marcondes BR-285 até R.Henrique T.Schultz
18 Rua Alberto Loef R.Francisco Assis até R.Francisco Marcondes
19 Rua Edemar Ruwer R.Francisco Assis até R.Francisco Marcondes
20 Rua Alberto Graeff R.Henrique T.Schultz até R.John Kennedy
21 Rua Gilberto Matiotti R.Ivalino Brum até R.John Kennedy
22 Rua Jacob Marmit R.Gilberto Matiotti até R.Giusepe Garibaldi
23 Rua Leonel Frezza R.Gilberto Matiotti até seu final
24 Rua 15 de Novembro CTG Pedro Vargas até R.Décio M.Costa
25 Rua Siqueira Campos R.Félix Guerra até R.Anchieta
26 Rua Leπo XIII R.Sπo Luiz até R.Felipe Camarπo
27 Rua Arnaldo Graeff R.Henrique Schultz até R.Lourival Vargas
28 Rua Riachuelo R.Vera Cruz até R.Sπo Luiz

Rua Riachuelo R.Tijucas até R. Visconde de Pelotas
29 Rua Mirim R. Aparecida até R.da Paz
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30 Rua da Paz R. Saldanha Marinho até R.Tamandaré
31 Beco da Tamandaré R.Saldanha Marinho até R.Tamandaré
32 Rua Saldanha Marinho R.Pedro Vargas até R.Bernardo Paz
33 Rua Antônio F.Kerpen R.Saldanha Marinho até R.Tamandaré
34 Rua Travessa Cirilo R.David Canabarro até R.Saldanha Marinho
35 Rua Pernambuco R.David Canabarro até R.Saldanha Marinho
36 Rua Piauí R. Sergipe até R.Minas Gerais
37 Rua Minas Gerais R.Piauí até R.Walter Fetzer
38 Rua Walter Fetzer R.Minas Gerais até R.Joπo B.Wedy
39 Rua Joπo B.Wedy R.Walter Fetzer até R.Piauí
40 Rua Nenê D.Sassi R.Joπo B.Wedy até R.Minas Gerais 
41 Rua Silva Jardim R.Goiás até o asfalto atual
42 Rua Paraná R.Maranhπo até R.Sπo Paulo
43 Rua Pedro Viau R.Antônio J.Barlette até R.Augusto Mockfa
44 Rua Augusto Mockfa R.Pedro Vaiu até o final
45 Rua Fernando Sudbrack R.Buenos Aires até o final
46 Rua Uruguai R.Antônio J.Barlette até R.Fernando Sudcbrack
47 Rua Antônio Pasin do final do asfalto até o final
48 Rua Honorato Piccini Av.Pátria até a sanga
49 Rua Manoel Notari Av.Pátria até a sanga
50 Rua Pedro B.Junges R.Antônio Pasin até a sanga
51 Avenida Pátria R.Nodário Carvalho até R.Itaqui52 Rua 
Arthur Júlio Arnold R.Itaqui até R.Ibaré
53 Beco da Cuiabá todas as vias
54 Rua Florianópolis R. Santa Bárbara até R.Aracaju
55 Rua Arthur P.Diehl R.Florianópolis até R.Francisco Barros
56 Rua Francisco Barros R.Arthur P.Diehl até R.José Biachi
57 Rua José Biachi R.Francisco Barros até R.Monte Alegre
58 Rua Santos Dumont R.Florianópolis até R.Coronel Bordini
59 Rua Belo Horizonte R.Monte Alegre até R.Santos Dumont
60 Rua Aracaju R.Florianópolis até R.Monte Alegre
61 Rua Coronel Bordini R.Carlos Gomes até R.Santos Dumont
62 Travessa Pedro A.Cabral R.Coronel Bordini atéR.Independência
63 Rua Independência R.Carlos Gomes até R.Padre Gusmπo
64 Rua Carlos Gomes R.Coronel Bordini até R.Independência
65 Rua Alceu Wamosy R.Padre Gusmπo até o final
66 Rua Padre Gusmπo R.Almirante Barroso até R.Benjamin Constant
67 Rua Artur Bernardes R.Luiz Camões até R.Barπo Cotegipe
68 Rua Barπo de Cotegipe R.Mal.Hermes até R.Artur Bernardes
69 Rua Almirante Barroso R.Barπo Cotegipe até R.Carlos Gomes
70 Rua Leopoldo Jung R.Ipiranga até R.Mal.Hermes
71 Rua Lopes Trovπo R.Ipiranga até o final
72 Rua Gonçalves Ledo R.Paissandu até R.Ipiranga
73 Rua Guicurus R.Salgado Filho até R.Tamoios
74 Rua Xavantes R.Salgado Filho até BR-285
75 Rua Carijós R. Salgado Filho até R.Santa Maria
76 Rua Tamoios R.Guicurus até BR-285
77 Rua Caetés R.Minuanos até R.Santa Maria
78 Rua Bororós R.Gaviões até R.Carijós
79 Rua Gaviões R.Salgado Filho até o asfalto
80 Rua Alberto Velho de Souza R.Bororós até R.Minuanos
81 Rua Amarolino B.Santos R.Salgado Filho até R.Braulio Nasc.
82 Rua Vieira de Castro R.José de Alencar até BR-285
83 Rua Guaranis R.Vieira de Castro até R.Hilário Ribeiro
84 Rua nova Vila Loeff R.Antônio Vargas até R.Bernardo Paz
85 Rua Vera Cruz R.Iracema até R.Piratini
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86 Rua Carlos Afonso Penz R.Humberto Campos até R.Ipanema
87 Rua Humberto Lampert R.John Kennedy até o final
88 Rua Assis Chateaubriand R.John Kennedy até o final
89 Rua Lourival Vargas R.Siqueira Campos até R.Frederico Ozanan
90 Rua Frederico Ozanan R.Lourival Vargas até R.John Kennedy
91 Rua Aloísio Stein R.Humberto Lampert até R.Assis Chateaub.
92 Rua Cláudio Santos R.Arnaldo Graeff até R.15 de Novembro
93 Rua Raimundo de Quadros R.Décio M.da Costa até o calçamento
94 Travessa Santos R.Cláudio Santos até R.15 de Novembro
95 Rua Dinarte da Costa em toda a sua extensπo

CENTRO
CAPEAMENTO ASFÁLTICO:

ALTERNATIVAS DE TRÂNSITO E RUAS CENTRAIS

Nº LOGRADOURO TRECHO
01 Rua Ernesto Alves R.Bento Gonçalves até R.Presidente Vargas
02 Rua Presidente Vargas R.Ernesto Alves até R.Venâncio Aires
03 Rua Claudino Pinheiro R.Venâncio Aires até R.Ernesto Alves
04 Rua Carlos Barbosa R.Venâncio Aires até R.Ernesto Alves
05 Rua Rodrigues Alves R.Pres.Vargas até R.Bento Gonçalves06
Rua Barros Cassal R.Ernesto Alves até R.Rodrigues Alves
87 Rua Itararé R.Jaques Loss até R.Alexandre da Motta
08 Rua 20 de Setembro R.Itararé até R.20 de Setembro
09 Rua 15 de Novembro R.Itararé até R.Felipe Camarπo
10 Rua Silva Jardim R.Alexandre da Motta até R.19 de Novembro
11 Rua 19 de Novembro R.Silva Jardim até R.Marechal Floriano
12 Rua Farrapos R.Itararé até R.Marechal Floriano
13 Travessa Vidal Peçanha R.Itararé até R.Silva Jardim
14 Rua Décio Martins Costa R.Bernando Paz até R.15 de Novembro
15 Rua Fernando Abott R.Cassal M.Brum até R.Bispo Laranjeiras
16 Rua Santa Catarina R.Bispo Laranjeiras até R.13 de Maio
17 Rua Félix da Cunha R.13 de Maio até Av.Pátria
18 Avenida Pátria R.Barπo do Triunfo até R.Pedro Junges
19 Rua Ipiranga Av.Pátria até R.Antônio Pasin

Rua Ipiranga R.Polidoro Albuquerque até Av.Sπo Bento
20 Rua Leonel Rocha Av.Flores da Cunha até R.Alfredo Closs
21 Rua Ceará Av.Flores da Cunha até R.Mato Grosso
22 Rua Marcilio Dias R.Cassemiro de Abreu até R.Dona Júlia
23 Avenida Mauá R.1º de Maio até Largo 3 de Outubro
24 Rua Coroados R.Humberto Campos até R.Carlos Michelini
25 Rua Saldanha Marinho R.15 de Novembro até sanga da Princesa
26 Rua Eduardo Graeff R.Coroados até R.Jaques Loss
27 Rua Salgado Filho R.Dr.Eurico Araújo até Tupinambás
28 Rua Antônio Barlette Av.Flores da Cunha até final calçamento

01 Reperfilagem da Av. Flores da Cunha do Trevo do Baixinho 
até o trevo de acesso à Nπo Me Toque

INTERIOR 
ASFALTO NO INTERIOR:

Nº DISTRITO TRECHO
01 Almirante Tamandaré Posto Combust.até saída Linha Vitória
02 Vila Seca Travessia de toda a localidade
03 Linha Vitória Rua principal da vila
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04 Rincπo do Segredo Rua principal da vila
05 Pinheiro Marcado quadro de tiro de laço até armazém Coopera

Pinheiro Marcado da esq.da Escola até o Bar Pery
06 via paralela à RS em frente pavilhπo comunidade

╙RG├O: Sec.Mun.de Obras e Viaçπo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Vias Urbanas
PROGRAMA: Vias Urbanas
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Programaçπo Especial - Cód. 183
ATIVIDADE/PROJETO:
- Obras do Projeto PIMES e outras.
Objetivo: Continuar e concluir as obras de pavimentaçπo do 
Projeto PIMES e outros órgπos, junto aos quais o Município tenha 
se habilitado, através de projetos aprovados, para realizaçπo de 
investimentos de melhoria social e urbana, conforme relaçπo de 
ruas e avenidas a seguir descritas:

BAIRRO CONCEIÇ├O:
Rua Guaranis 2.970,00m² - R.Salgado Filho até R.Fernando 
Ferrari; 

e 2.727,00m² R.Tamoios até a R.José de Alencar.Rua Epitácio 
Pessoa 1.890,00m² R.Tamoios até R.Parecis.
Rua Afonso Pena 1.040,00m² R.Parecis até R.Otávio Rocha.
Rua Tupinambás 880,00m² R.Minuanos até R.Fernando Ferrari; 

e 3.200,00m² R.Tamoios até R.José de Alencar.
Rua Minuanos 6.264,00m² R.Alberto Velho Souza até R.Guaranis;

e 1.035,00m² R.Tipinambás até R.Tupiniquins.
Rua Guaicurus 1.600,00m² R.Tamoios até R.Parecis.
Rua Tamoios 496m² R.Guaicurus até R.Guaranis.
Rua Parecis 2.912,00m² R.Guaicurus até R.Tupiniquins.
Rua Tupiniquins 1.926,00m² R.Nestor de Quadros até R.Guilherme 

Schultz

BAIRRO LARANJAL:
Rua José de Alencar 560,00m² R.Guaranis até R.Tupinambás;

e 1.176,00m² R.Tupinambás até R.Vieira de Castro.

BAIRRO FLORESTA:
Rua Rio Negro 2.718,00m² R.Cid B.Rocha até R.Itaqui.
Rua Eugênio Weidlich 3.104,00m² R.Caçapava até R.Ibaré.
Rua Mal.Hermes 6.903,00m² R.Castelo Branco até R.Padre Gusmπo
Rua Vitória 1.350,00m² R.Itaqui até R.Caçapava;

e 1.585,00m² Trav.Vitória até R.Ibaré.
Rua Itaqui 3.501,00m² R.Vitória até Av.Pátria.
Rua Reinoldo A.Santos 1.824,00m² R.Monte Alegre até R.Recife.
Rua Ibaré 2.356,00m² R.Rio Negro até Rua Vitória.
Rua Raul Pila 1.032,00m² R.Ipiranga até R.Mal.Hermes.
Rua Santa Barbara 1.002,00m² Av. Sπo Bento até R. Itaqui;

e 868,00m² R.Monte Alegre até R.Florianópolis.
Travessa Vitória 3.367,00m² R.Rio Negro até Av.Pátria.

BAIRRO PáDUA:
Rua Gal.Vitorino 1.170,00m² R.José Bonifácio até R.Silva Xavier.
Rua Gonçalves Ledo 1.080,00m² R.Paissandú até R. Gonçalves Ledo.

BAIRRO ALVORADA:
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Rua Nestor de Quadros 720,00m² R.Leo Neuls até R.Tupiniquins.
Rua Leo Neuls 5.571,00 R.Nestor de Quadros R.Guilherme Schultz.

BAIRRO FEY:
Rua Nπo Me Toque 950,00m² R.Guanabara até o final.
Rua Guanabara 3.192,00m² R.Passo Fundo até R.Tapera.

BAIRRO CENTRAL:
Rua Sπo Luiz 4.000,00m² R.Assis Brasil até R.Siqueira Campos.
Rua Carmo 2.144,00m² R.Riachuelo até R.Siqueira Campos.
Rua Caldas Júnior 1.841,00m² R.Riachuelo até R.Siqueira Campos.
Rua Riachuelo 1.760,00m² R.Sπo Luiz até R.Tijuca.

BAIRRO OURO PRETO:
Rua Marquês Herval 1.320,00m² R.Cel.B.Quadros até R.Jaques Loss
Rua Alfredo Scherer 2.214,00m² R.Joπo Domingos até R.Leonel Rocha
Rua Valeriano Santos 2.480,00m²R.Félix Guerra até R.Joπo Domingos

BAIRRO OPERáRIO:
Rua Piratini 1.344,00m² R.Aparecida até R.Bandeirantes.Rua 
Ipanema 1.016,00m² R.Aparecida até R.Bandeirantes.
Rua Bandeirantes 2.072,00m² R.Iracema até R.Sπo Tomé.

BAIRRO VILA RICA:
Rua Giusepe Garibaldi 2.700,00m² R.Ivalino Brum até R.Henrique

T.Shutz.
Rua Guilherme Becon 1.800,00m² R.Ivalino Brum até R.Henrique 

T.Shultz.
Rua Joπo Olaneck 1.440,00m² R.Henrique Shutz até R.John Kennedy.
Rua Joπo Kennedy 1.340,00m² R.Humberto Lampert até R.Gilberto

Matiotti.
Rua Clemente Bernaski 4.958,00m² R.Henrique Shutz até R.Taquari.
Rua Assis Chateaubriand 1.665,00m² R.Caldas Júnior até R.John 

Kennedy.

BAIRRO ESPERANÇA:
Rua Leonel Frezza 1.200,00m² R.Taquari até o colégio.

BAIRRO ALVORADA:
Rua Visconde de Pelotas 2.800,00m² R.Alm.Tamandaré até 
R.Siqueira 

Campos.
Rua Carlos Michelini 2.048,00m² R.David Canabarro até R.Alm.Ta
mandaré

BAIRRO PRINCESA:
Rua Paulo Coutinho 788,00m² R.Aimoré até R.Coroados.
Rua Aimoré 2.080,00m² R.Humberto Campos até R.da Paz.
Rua da Paz 560,00m² R.Assis Brasil até R.Coronel Camisπo.
Rua Assis Brasil 1.085,00m² R.Iracema até R.da Paz.
Rua Coronel Camisπo 2.000,00m² R.Humberto Campos até R.da Paz.

BAIRRO LOEFF:
Rua Antônio Vargas 5.521,00m² R.Saldanha Marinho até R.Ghilherme 

Arnold.
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BAIRRO BOA VISTA:
Rua Cassal Martins Brum 5.049,00m² R.Fernando Abott até R.Fortu
nato Sandri.
Rua Fortunato Sandri 3.374,00m² R.Cassal M.Brum até o final.

CENTRO:
Rua Felipe Camarπo 2.250,00m² R.Alexandre da Motta até 
R.Bernardo 

Paz;
e 800,00m² R.XV de Novembro até R.20 de Setembro.

Rua 20 de Setembro 700,00m² R.Felipe Camarπo até R.Alm.Tamandaré.
PAVIMENTAÇ├O ASFáLTICA:............................. 137.317,50m²

BAIRRO CONCEIÇ├O:
Rua Eurico Araújo 6.709,30m² Av.Flores da Cunha até R.Salgado 

Filho.

BAIRRO MEDIANEIRA:
Rua Bernardo Paz 744,00m² R.Pery Pádua até R.Baden Powell.

BAIRRO PRINCESA:Rua Jaques Loss 1.440,00m² R.Eduardo Graeff até 
R.Itararé.
Rua Eduardo Graeff 2.640,00m² R.Jaques Loss até R.Paulo Coutinho.

BAIRRO ORIENTAL:
Rua Goiás 2.200,00m² R.Sergipe até R.Minas Gerais;

e 2760,00m² R.Silva Jardim até R.Mercedes da Luz.
Rua Mato Grosso 1.848,00m² R.Travessa Oriental até R.Ceará;

e 1.520,00m² R.Ceará até R.Sergipe.
Rua Sergipe 900,00m² R.Mato Grosso até R.Goiás.

CENTRO:
Rua Alferes Rodrigo 1.474,00m² Av.Flores da Cunha até Av.Mauá.
Avenida Mauá 1.485,00m² R.Bernardo Paz até R.Alferes Rodrigo;

e 900,00m² R.Antônio Vargas até R.Antônio José Barlette.
Rua Presidente Vargas 1.400,00m² Av.Flores da Cunha até R.Venân
cio Aires.
Rua 24 de Janeiro 2.125,00m² R.13 de Maio até R.Antônio Vargas.
Rua Pedro Vargas 1.346,00m² R.Mal.Floriano até R.Silva Jardim.
Rua Bernardo Paz 2.288,00m² R.Mal.Deodoro até R.Silva Jardim.
Rua Marcilio dias 3.470,00m² Av.Flores da Cunha até R.Casemiro de

Abreu.
Rua Antônio Vargas 365,00m² R.Mal.Floriano até R.24 de Janeiro.
Rua Itararé 2.500,00m² R.Jaques Loss até Av.Flores da Cunha.
Rua Alexandre da Motta 8.307,00m² R.Itararé até R.Felipe Camarπo.
Rua Venâncio Aires 6.012,00m² R.Pres.Vargas até R.Barπo Antonina.
Rua Felipe Camarπo 1.320,00m² R.XV de Novembro até R.Alexandre 
da 

Motta.
Rua Ernesto Alves 3.960,00m² R.Bento Gonçalves até R.Barπo Anto
nina.
Rua Bento Gonçalves 1.280,00m² R.Ernesto Alves até R.Venâncio 

Aires.
Rua Silva Jardim 2.760,00m²R.Alexandre da Motta até R.Bernardo 

Paz.
Rua 1º de Maio 3.663,00m² Av.Flores da Cunha até R.14 de Julho.
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Rua Exp.Claudino Pinheiro 540,00m² Av.Flores da Cunha até R. Ve
nâncio Aires.
Rua Carlos Barbosa 1.296,00m² Av.Flores da Cunha até R.Venâncio 

Aires.
Rua Mal.Floriano 19.368,00m² R.Paulo Coutinho até R.Antônio Var
gas.
Rua Silva Jardim 2.960,00m² R.Antônio Vargas até Travessa Orien
tal.
CAPEAMENTO ASFÁLTICO: ................................88.838,38m²

VILA ORIENTAL:
Rua Ceará 2.120,00m² R.Sπo Paulo até R.Pernambuco.
Rua Sπo Paulo 2.358,00m² R.Sergipe até R.Minas Gerais.

VILA BELA VISTA:
Rua Bispo Laranjeiras 740,00m² R.Euclides da Cunha até o final.
Rua Cristóvπo Colombo 1.840,00m² R.Conde Porto Alegre até 
R.Bispo 

Laranjeiras
e 725,00m² R.Cassal Martins Brum até R.Mário Ferrari.

Rua Euclides da Cunha 540,00m² R.Bispo Laranjeiras até o final.
Rua Machado de Assis 925,00m² R.Vacaria até R.Conde Porto 
Alegre.CALÇAMENTO COM PEDRA 
REGULAR:.........................9.248,00m²

VILA ORIENTAL:
Rua Amazonas 4.024,00m² R.Ceará até R.Minas Gerais.
Rua Minas Gerais 1.728,00m² R.Pernambuco até R.Piauí.
Rua Piauí 1.484,00m² R.Minas Gerais até R.Joπo B.Wedy.
Rua Osvaldo Cruz 624,00m² R.Minas Gerais até R.Silva Jardim.
Rua Espirito Santo 3.264,00m² R.Sπo Paulo até R.Piauí.
Rua Alberico Azevedo 1.890,00m² R.Pernambuco até R.Piauí.

VILA SOMMER:
Rua Barπo Antonina 1.108,00m² R.Rufino Leal até R.Zeno Peruzzo.

VILA SANTO ANTÔNIO:
Rua Dona Júlia 1.617,00m² R.Tiradentes até R.Marcilio Dias;

e 724,00m² R.dos Pinheiros até R.Silveira Martins.
Rua Silveira Martins 570,50m² R.Dona Júlia até R.José Pereira.
Rua José Pereira 1.052,00m² R.Silveira Martins até o final.

CENTRO:
Rua Barπo Triunfo 440,00m² R.Alexandre Motta até R.Pedro Vargas
Rua Pedro Vargas 848,00m² R.Barπo Triunfo até R.Santa Terezinha
Rua Rui Barbosa 800,00m² R.Pedro Vargas até R.Clemente Pinto.
Rua Santa Terezinha 784,00m² R.Pedro Vargas até R.Tiradentes.
Rua Bagé 880,00m² R.Santa Catarina até o final.

VILA OURO PRETO:
Ruas Aristóteles Marques 680,00m² R.Joπo Domingos até o final.

VILA GLÓRIA:
Rua Mal.Hermes 912,00m² R.Lima e Silva até R.General Vitorino.

Rua Independência 1.800,00m² R.Lima e Silva até a sanga.
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Rua Gen.Vitorino 1.053,00m² R.Mal.Hermes até R.Paissandu.
Rua Recife 1.152,00m² Av.Sπo Bento até R.Lima e Silva.

VILA FEY:
Rua Brasília 1.320,00m² R.Cruz Alta até R.Passo Fundo.
Rua Cruz Alta 760,00m² R.Guanabara até o final.
Rua Passo Fundo 760,00m² R.Guanabara até o final.

VILA OPERáRIA:
Rua Piratini 832,00m² R.Anchieta até R.Félix Guerra.
Rua Ipanema 368,00m² R.Anchieta até R.Félix Guerra.
CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR:.......................31.475,00m²

╙RG├O: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Secretário
PROGRAMA: 09 - Planejamento Governamental
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Planejamento e Orçamentaçπo - Cód. 040
ATIVIDADE/PROJETO:
- Aquisiçπo de equipamentos; material permanente, 
principalmente,uma copiadora xerox; material de consumo e servi-
ços de terceiros.
Objetivo: Prover recursos para a manutençπo dos serviços da 
Secretaria, especialmente para desempenhar com maior eficácia as 
atividades concernentes a mesma, bem como operacionalizar a in-
terligaçπo com os demais setores da administraçπo.

- Aquisiçπo de equipamentos; material permanente, especialmente 
um veiculo; material de consumo e serviços de terceiros para o 
Depto.de Engenharia.
Objetivo: Prover recursos para o Departamento e setores afetos 
ao mesmo.

- Realizaçπo e cursos de treinamento, aperfeiçoamento e 
atualizaçπo técnica.
Objetivo: Proporcionar ao servidor oportunidade de crescimento 
profissional, para que o mesmo possa desenvolver seu trabalho de 
maneira eficaz, proporcionando assim, melhor atendimento aos mu-
nícipes, de acordo com o crescimento e as reais necessidades do 
Município.

- Aquisiçπo de material permanente e despesas com serviços 
diversos para manutençπo e seu funcionamento.
Objetivo: Dotar a Secretaria de condições necessárias ao 
desempenho de suas atividades de coordenar e incentivar programa 
na área de Defesa do Consumidor - PROCON.

╙RG├O: Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Secretário
PROGRAMA: 57 - Habitaçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Habitações Urbanas - Cód. 323
ATIVIDADE/PROJETO:
- Atividade que visem implantaçπo de projetos habitacionais, ca-
sas populares e lotes urbanizados.
Objetivo: Oportunizar às famílias de baixa renda acesso à casa 
própria ou ao lote urbanizado, como forma de garantir a 
cidadania.
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- Conveniar com o CREA o fornecimento de projetos de construçπo 
residencial unifamiliar para famílias cadastradas no PAS, dentro 
do projeto PAME.
Objetivo: Acompanhar as construções populares de modo a permitir 
a regularizaçπo das mesmas.

╙RG├O: Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Secretário
PROGRAMA: 58 - Urbanismo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Planejamento Urbano - Cód. 323
ATIVIDADE/PROJETO:
- Elaboraçπo e execuçπo de projetos de infra-estrutura, 
urbanizaçπo e embelezamento de cidade.
Objetivo: Humanizar e embelezar os trevos de acesso, avenidas, 
praças, calcadas, outras vias públicas, bem como áreas de lazer.

╙RG├O: SECRETARIA MUNICIPAL DE SA┌DE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde
PROGRAMA: 75 - Saúde
SUB-PROGRAMA: Administraçπo Geral e Planejamento - Cód.420
ATIVIDADE/PROJETOS:Administraçπo e Planejamento:
- Aquisiçπo de equipamento em informática em informática, veícu-
los, equipamentos diversos, matéria permanente, pessoal civil, 
moveis, material de consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Criar condições de gerenciamento, dotando a Secretaria 
de condições normais de trabalho.

- Organizar o funcionamento da Secretaria de forma a garantir o 
funcionamento do Sistema ┌nico de Saúde de acordo com os princí-
pios e diretrizes constitucionais.
Objetivo: Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência; integralidade de assistência 
entendida como um conjunto articulado e continuo das ações e dos 
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexibilidade 
do sistema; preservaçπo da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral; igualdade da assistência sem 
preconceito ou privilegio de qualquer espécie; direito a 
informaçπo, as pessoas assistidas sobre sua saúde; divulgaçπo de 
informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua 
utilizaçπo pelo usuário; participaçπo da comunidade; 
descentralizaçπo da politica administrativa, com direçπo única 
em cada esfera de governo; integraçπo em nível executivo das 
ações de saúde; capacidade de resolutividade dos serviços em 
todos os níveis de assistência.

- Instituir um cadastro municipal dos usuários do Sistema ┌nico, 
a partir de censo municipal, de acordo com a Portaria 
Ministerial nº 2094, de 26 de fevereiro de 1998.
Objetivo: Emissπo de cartπo do Sistema ┌nico - Cartπo SUS 
Municipal, para fins de gerenciamento da rede de serviços de 
saúde municipal e alimentaçπo do sistema de informaçπo do 
Ministério da Saúde.

- Publicaçπo de atos administrativos que, por disposiçπo legal, 
tenham de ser do conhecimento do público.
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Objetivo: Dar cumprimento a dispositivos legais que exigem 
publicaçπo dos atos administrativos.

- Implementaçπo e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.
Objetivo: Criar condições de gerenciamento de saúde e saneamento 
a nível municipal.

- Elaborar a execuçπo e acompanhamento de projetos de 
administraçπo da rede de serviços, com a parceria da comunidade.
Objetivo: Administrar a saúde e o saneamento dentro dos princí-
pios de gestπo democrática e administraçπo participativa, 
conforme preceitua a Constituiçπo Federal, a Lei Orgânica da 
Saúde nº 8080.

- Redefiniçπo de quadro de pessoal da Secretaria, por 
Departamentos, Seçπo, respeitando a legislaçπo vigente.
Objetivo: Melhorar a qualidade de atendimento a populaçπo.

- Conservaçπo do prédio: Instalaçπo elétrica, hidro-sanitária, 
pintura, telhado, paredes e calçadas.Objetivo: Atender as 
obrigações do contrato de locaçπo do prédio da Secretaria.

- Promover o controle e avaliaçπo com a finalidade de verificar 
e medir a capacidade de desempenho do sistema de saúde, o 
produto e os resultados obtidos.
Objetivo: Medir o desempenho do sistema de saúde nos aspectos 
referentes a sua estrutura e funcionamento, e da prestaçπo de 
serviços segundo critérios e parâmetros de: qualidade, 
produtividade, resolutividade, conformidade aos princípios e 
diretrizes legais do SUS, desempenho dos recursos humanos, 
conformidade das contas medicas com os serviços efetivamente 
produzidos, eficiência dos serviços (que se relacionem aos 
meios, tempo e recursos em geral utilizados para a prestaçπo de 
serviços.

- Informatizaçπo da Gestπo Municipal do Sistema de Saúde, o 
agendamento de consultas para especialistas, administrando as 
melhores datas e horários disponíveis; acompanhamento do 
paciente sobre procedimentos e serviços realizados alem de 
medicamentos e materiais utilizados; controle do trabalho do 
corpo clinico; controle completo de estoques em almoxarifado 
central e todos os postos de saúde; controle das concessões 
dadas aos usuários do sistema; controle de viagens, despesas, 
quilometragem dos veículos destinados a Secretaria, como também 
a sua utilizaçπo para usuários; controle de receitas e despesas, 
administraçπo dos repasses e gastos; cadastramento de todos os 
estabelecimentos comerciais, e controle de visitas, emissπo de 
habite-se, alvarás e notificações pelo serviço de Vigilância 
Sanitária; estatística de todos os procedimentos concedidos aos 
usuários, bem como administraçπo dos dados das AIHs e contas 
ambulatoriais; geraçπo de relatórios com informações de todos os 
dados registrados.
Objetivo: Estabelecer um controle das informações gerados pelo 
Sistema Municipal de Saúde.

- Gerar informações do SIA/SUS (Sistema de Informaçπo 
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Ambulatorial do Sistema ┌nico de Saúde), SIAB (Sistema de 
Atençπo Básica), SENAN (Sistema de Informaçπo sobre Agravos de 
Notificaçπo), SIM (Sistema de Informaçπo sobre Mortalidade), 
SINASC (Sistema de Informaçπo sobre Nascidos Vivos), SISVAN 
(Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional).
Objetivo| Alimentar e Rede Nacional de Informações em Saúde, a-
través de sistema interligado com a Secretaria Estadual da Saúde 
e Meio Ambiente.

╙RG├O: Secretaria Municipal da Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde
PROGRAMA: 75 - Saúde
SUB-PROGRAMA: Assessoramento e Controle Social - Cód.421
ATIVIDADE/PROJETOS:
Conselho Municipal de Saúde|
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, pessoal civil, 
material de consumo e serviços de terceiros.
Objetivo| Dotar o Conselho Municipal de Saúde dos recursos 
indispensáveis a execuçπo do controle social do SUS.
- Criaçπo de jornais e murais.
Objetivo| Divulgaçπo para a comunidade e outros conselhos das 
ações e deliberações do Conselho Municipal de Saúde, bem como 
dos direitos do cidadπo enquanto usuário do SUS.

- Criaçπo de boletins informativos.
Objetivo| Elaboraçπo de boletins informativos para as crianças, 
utilizando desenhos e linguagem acessível sobre o papel do 
conselho e as formas de participaçπo.

- Realizaçπo de cursos de capacitaçπo de Conselheiros.
Objetivo| Formaçπo continuada de conselheiros, dando ênfase aos 
representantes dos trabalhadores, usuários e lideres 
comunitários com instrumentalizaçπo teórica e pratica sobre a 
legislaçπo do sistema ┌nico de Saúde, estimulaçπo e formaçπo de 
novas lideranças capacitadas para atuarem nos diversos espaços 
do controle social do estado.

- Criaçπo, caso nπo houver conselheiros capacitados para tal, de 
auditoria contábil e jurídica.
Objetivo| Busca da transparência dos atos públicos no que diz 
respeito a todo o Sistema Unido de Saúde, assessoramento técnico 
aos conselheiros para formulaçπo de proposta do Plano 
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do orçamento, 
da execuçπo orçamentária, bem como da legislaçπo básica do SUS.

- Criaçπo e reproduçπo de material didático.
Objetivo| Esclarecimento sobre a politica de prevençπo de saúde 
prevista no Plano Municipal de Saúde (jornais, vídeos, teatros, 
cartazes, participaçπo  em rádios, TVs, oficinas, cartilhas, 
folders, etc.).

╙RG├O: Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde
PROGRAMA: 75 - Saúde
SUB-PROGRAMA: Assistência Medica e Sanitária - Cód.428
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ATIVIDADE/PROJETOS:
Programa de Atençπo Básica|
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, pessoal civil, 
material de consumo e serviços de terceiros para prestar assis-
tência básica através de| consultas de clinica geral, 
pediátrica, obstétrica, ginecológica; atendimentos odontológicos 
básicos (procedimentos coletivos, individuais preventivos, 
dentisticas e odontologia cirúrgica básica); atendimento básico 
por outros profissionais de nível superior; visitas/atendimento 
ambulatorial e domiciliar por membro da equipe de saúde da 
família; vacinaçπo; atividades educativas a grupos da comunidade 
(Saúde da Mulher, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Prevençπo 
e Controle da AIDS, Combate ao Uso de Drogas, Prevençπo e 
Controle de Doenças de Agravos Crônicos Degenerativos, Prevençπo 
e Controle do Câncer, Saúde Mental, Saúde do Trabalho, Saúde do 
Escolar, Saúde Bucal com aplicaçπo de flúor e controle de índice 
de fluoretaçπo de água do abastecimento público); assistência 
pré-natal; atividades de planejamento familiar, pequenas 
cirurgias; atendimento básico por profissional de nível médio.
Objetivo: Melhorar o estado de saúde da populaçπo, mediante a 
construçπo e manutençπo de um novo modelo de assistência de 
atençπo, baseado na promoçπo, proteçπo, diagnostico precoce, 
tratamento e recuperaçπo da saúde, em conformidade com os 
princípios e diretrizes do SUS, dirigido a individuo, à família 
e à comunidade.

- Recuperaçπo da rede física de Unidades de Saúde, através de 
ampliaçπo, restauraçπo, aquisiçπo de equipamentos, móveis e 
utensílios.
Objetivo: Melhorar o atendimento à populaçπo.

- Reequipamento do setor de informática (hardware esoftware).
Objetivo: Formaçπo de uma rede de informaçπo para alimentar os 
programas estabelecidos como obrigatórios pelo Sistema ┌nico de 
Saúde.

- Capacitaçπo de aperfeiçoamento de pessoal.
Objetivo: Capacitar e aprimorar o quadro de pessoal do Sistema 
┌nico de Saúde.

- Melhoramentos na rede de postos de serviço de saúde.
Objetivo: Recuperaçπo da rede física, através de ampliações, 
restaurações, aquisiçπo de equipamentos, móveis e utensílios e 
contrataçπo de profissionais especializados.

- Ampliaçπo da rede de postos de serviço de saúde.
Objetivo: Construçπo de postos de saúde nas zonas urbanas onde 
os mesmos se fizerem necessários, de acordo com aprovaçπo do 
Conselho Municipal de Saúde e adaptaçπo das instalações do 
Hospital Operário para funcionamento de um programa ambulatorial 
de atendimento 12 horas.

- Vigilância Epidemiológica e Ambiental - aquisiçπo de 
equipamentos, material permanente, material de consumo e 
serviços de terceiros.
Objetivo: Investigaçπo epidemiológica e ambiental, diagnóstico 
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de situações epidemiológicas e ambientais de risco e de ações de 
controle, eliminaçπo e erradicaçπo de agentes de agravos e danos 
à saúde invidual e coletiva das populações.

- Vigilância Sanitária - aquisiçπo de equipamentos, material 
permanente, material de consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Fiscalizaçπo e controle sanitário de produtos e servi-
ços e ambientes sujeitos à fiscalizaçπo sanitária, bem como as 
atividades de educaçπo em vigência sanitária.

- Programa de Assistência Farmacêutica Básica - FAFB - aquisiçπo 
de medicamentos básicos e sais para fabricaçπo de medicamentos, 
estabelecendo assim um consórcio com os medicamentos, a cargo da 
FEPPES, garantindo uma continuidade, regularidade e 
pontualidade, aspectos fundamentais para o êxito do programa.
Objetivo: Garantir os medicamentos que cubram as doenças de alta 
prevalência na populaçπo, aumentando a capacidade de resoluçπo 
dos principais problemas junto às Unidades Básicas de Saúde, 
descongestionamento e equacionando os serviços secundários e 
terciários, racionalizando os gastos, em busca de garantir 
recursos para investimento em consultas, exames laboratoriais e 
nas instalações e equipamentos, efetivando o tratamento. 
Garantir a integralidade na prestaçπo da assistência básica à 
saúde.

- Programa de Combate às Carências Nutricionais - PCCN - 
orientaçπo alimentar e nutricional e aquisiçπo de alimentos, 
complementos vitamínicos e minerais e monitoramento das 
condições nutricionais.
Objetivo: Combater a desnutriçπo e proteger o estado nutricional 
das crianças de 06 a 23 meses, nutrizes e idosos acima de 60 a-
nos.

- Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS - cadastrar 
as famílias sob seus cuidadoso, visitando-as, no mínimo, uma vez 
por mês; pesar e medir mensalmente as crianças com menos de dois 
anos; verificar a vigência do cartπo de imunizaçπo; incentivar o 
aleitamento materno; orientar as famílias sobre a terapia de 
reidrataçπo oral, a prevençπo e cuidados em relaçπo a doenças 
como cólera, dengue e malaria; prover orientaçπo sobre métodos 
de planejamento familiar e prevençπo de doenças sexualmente 
transmissíveis e AIDS; identificar gestantes e encaminhá-las 
para acompanhamento pré-natal; estar atento para problemas que 
afetem o meio ambiente, como coleta de lixo, serviços de água e 
esgoto e outros.
Objetivo: Valorizar a família e a comunidade, fomentando a 
participaçπo ativa na prevençπo de doenças e na promoçπo da 
saúde e, desse modo, ampliar a capacidade da populaçπo de cuidar 
da própria saúde.

- Programa de Saúde da Família - PSF - prestar, na unidade de 
saúde e no domicilio assistência integral, continuada, com reso-
lutividade e boa qualidade às necessidades de saúde da populaçπo 
adscrita; intervir sobre os fatores de risco aos quais a popula-
çπo está exposta; eleger família e o seu espaço social com um 
núcleo básico no atendimento à saúde; humanizar as praticas de 

50



saúde através do estabelecimento de um vínculo entre os 
profissionais de saúde e a populaçπo; proporcionar o 
estabelecimentos de parcerias através do desenvolvimento de 
ações intersetoriais; contribuir para a democratizaçπo do 
conhecimento do processo saúde/doença, da organizaçπo dos 
serviços e da produçπo social da saúde; fazer com que a saúde 
seja reconhecida com um direito de cidadania e, portanto, 
expressπo da qualidade de vida; estimular a organizaçπo da 
comunidade para o efetivo exercício do controle social.
Objetivo: Reorganizar o modelo assistencial a partir da atençπo 
básica, em conformidade com os princípios do SUS, imprimindo uma 
nova dinâmica de atuaçπo nas unidades básicas de saúde, com 
definiçπo de responsabilidades entre os serviços de saúde a 
populaçπo.

- Programa Nacional de imunizações - PNI - vacinaçπo de rotina - 
BCG - Tuberculose, Antipólio - paralisia infantil, Tríplice - 
difteria, tétano, coqueluche, Anti-sarampo, Toxóide Tetânica - 
tétano neonatal e difteria, Tétano acidental e difteria, 
tríplice viral (rubéola, caxumba e sarampo) e contra Hepatite B.
Objetivo: Controle e eliminaçπo e/ou erradicaçπo de doenças 
imuno preveniveis.

- Programa de Atençπo integral à Saúde da Mulher - PAISM - esta-
belecer linhas estratégicas de açπo dentro de um modelo 
assistencial cujo contexto inclui-se a integralidade e equidade 
da assistência no campo de saúde materna, no apoio a campanhas 
de parto normal, na reduçπo da mortalidade materna, na 
maternidade segura, na politica de planejamento familiar, de 
ações contra a violência sexual e doméstica, institucional, 
doença mental e do processo de envelhecimento.
Objetivo: O fortalecimento da saúde da mulher nas fases do seu 
ciclo vital, com uma eficiente aplicaçπo dos recursos públicos.

- Programa de Saúde do Adolescente - PROSAD - oportunizar infor-
mações técnico-científicas sobre o uso indevido de drogas, inci-
dência de AIDS e DST e à gravidez indesejada na adolescência, 
visando a conscientizaçπo da problemática decorrente e adoçπo de 
medidas de prevençπo e atividades de vida saudável e produtiva, 
estabelecer parcerias com instituições buscando a participaçπo 
da comunidade, coordenar campanhas de prevençπo do consumo de 
drogas.
Objetivo: Promoçπo e proteçπo de saúde do adolescente.

- Manutençπo do Serviço de Assistência Especializada - SAE.
Objetivo: Proporcionar assistência clinica, terapêutica e 
psicossocial de qualidade aos pacientes portadores de 
DST/HAIV/AIDS em nível ambulatorial, fixando o paciente a uma 
equipe multidisciplinar que o acompanhará ao longo de sua 
enfermidade, promovendo uma melhoria na qualidade de vida dos 
mesmos.

- Programa de Reduçπo de Mortalidade Infantil - Premi - 
resultado das ações de programas de Agentes Comunitários de 
Saúde, de Imunizaçπo, de Combates de Carências Nutricionais, de 
Saneamento Básico, de Assistência Integral à Saúde da Mulher e 
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de Assistência Médica do SUS, que contemplará crianças menores 
de 05 anos, que vivem sob maior risco de adoecer e morrer.
Objetivo: Reduçπo da mortalidade infantil.

╙RG├O: Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde
PROGRAMA: 75 - Saúde
SUB-PROGRAMA: Assistência Médica e Sanitária - Cód.428
ATIVIDADE/PROJETOS:
- Ações Amulatoriais de Média e Alta Complexidade.
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, pessoal civil, 
material de consumo e serviços de terceiros (físicas ou jurídi-
cas) para viabilizar o atendimento médico ambulatorial de urgên-
cia e emergência e nas clinicas especializadas de oftalmologia, 
psiquiatria, cardiologia, otorrinolaringologia, neurologia, der-
matologia, fisiopseumologia, urologia, gastroenterologia, 
medicina física, endocrinologia, reumatologia, doenças 
vasculares e periféricos, alergia, proctologia, nefrologia, 
hematologia, neurocirurgia, traumato-ortopedia.
Objetivo: Dar resolutividade aos encaminhamentos dos clínicos 
gerais evitando que seja necessário deslocamento para centros 
maiores dentro do Sistema ┌nico de Saúde.

- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, pessoal civil, 
material de consumo e serviços de terceiros para viabilizar 
métodos e diagnósticos necessários para o suporte da clinica 
médica como: exames de radiodiagnóstico, exames imagenológicos 
(angiografias, neuroradiologia, procedimentos especiais via 
radiologia, tomografia computadorizada), ultra-sonografia, 
patologia clinica, exames especializados (diagnose em 
alergologia, anátomo e citopatologia, diagnose em cardiologia, 
diagnose em ginecologia/obstetrícia, diagnose em neurologia, 
diagnose em oftalmologia, diagnose em otorrinolaringologia, 
diagnose em pneumologia, diagnose em urologia, endoscopia, 
psicodiagnóstico), fisioterapia, terapias especializadas 
(cardiologia, genecologia, oftalmologia, pneumologia, urologia, 
endoscopia, atendimentos em Centros de Atençπo Psicossocial).
Objetivo: Proporcionar o apoio necessário aos profissionais da 
área médica para formalizaçπo de um diagnóstico preciso.

- Capacitaçπo de aperfeiçoamento de pessoal.
Objetivo: Capacitar e aprimorar o quadro de pessoal do Sistema 
┌nico de Saúde.

- Assistência à Saúde Mental - manutençπo: do ambulatório de 
Saúde Mental do município que garante uma atençπo especial à 
criança, ao adolescente e à mulher, promovendo ainda 
atendimentos aos adultos e idosos, com atendimentos individuais 
através de consultas de psiquiatria, psicologia, clinica geral e 
assistência social; do Centro de Atençπo Psicossocial - CAPS, 
através da manutençπo de uma equipe multidisciplinar composta de 
terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogos, 
psiquiatras, clinico geral, auxiliar de enfermagem, agente 
comunitário e pessoal de serviços gerais para promoçπo de 
atendimento individual e grupal de alcoólatras, ansiosos 
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depressivos, psicóticos, fumantes, diabéticos, hipertensos, 
drogaditos, doentes renais e de câncer, meninosproblemas, etc. e 
seus familiares, promovendo suas habilidades e a integraçπo 
familiar, profissional e social; assistência ao HCC para a 
manutençπo junto ao hospital geral de uma unidade psiquiatria 
para tratamento psiquiátrico na proporçπo de 03 leitos para cada 
10.000 habitantes; apoio técnico e financeiro às atividades 
desenvolvidas pelas ONG's envolvidas com o problema como CMPP, 
ABCAL, APAE, LAR da Menina e Asilo Sπo Vicente de Paulo.
Objetivo: Instalar no município as condições de assistência psi-
co-emocional conforme determina a lei da Reforma Psiquiátrica, 
para atendimento da populaçπo necessitada.

- Programa de Atençπo integral à Pessoa Portadora de Deficiência 
- PEAI - buscar o desenvolvimento de ações sistemáticas, perma-
nentes e integradas na execuçπo das linhas básicas de açπo: pre-
vençπo, reabilitaçπo clinico-terapêutica (atendimento 
profissional especializado em fonoaudiologia, psicologia, 
terapia ocupacional, fisioterapia e concessπo de próteses, 
próteses, equipamentos complementares para reabilitaçπo 
física,auditiva e visual) e equiparaçπo de oportunidades, 
através da sensibilizaçπo da sociedade, da articulaçπo da rede 
de serviços e da descentralizaçπo de ações.
Objetivo: Garantir uma açπo conjunta entre o Governo do Estado, 
o Município e a Sociedade na consolidaçπo de uma rede de serviço 
articulado de atendimento/atençπo integral à pessoa portadora de 
deficiência, visando assegurar sua participaçπo e integraçπo na 
sociedade e a sistematizaçπo de uma politica nesta área.

- Programa de Saúde do trabalhador - PST - criaçπo de uma 
unidade especializada de referência a saúde do trabalhador, com 
a capacitaçπo de recursos humanos para a realizaçπo das ações de 
saúde do trabalhador, buscando a incorporaçπo das mesmas às 
ações de atençπo básica à saúde, através de recursos humanos 
próprios e/ou concessπo de auxílios mediante aprovaçπo de 
projetos específicos para este fim, das associações de 
sindicatos de trabalhadores pelo Conselho Municipal de Saúde.
Objetivo: A promoçπo e proteçπo da saúde do trabalhador 
submetido aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho.  

- Encaminhar as solicitações para atendimento fora de domicilio, 
dentro do sistema ┌nico de Saúde, através da marcaçπo de consul-
tas, exames e serviços especializados nπo possíveis de 
realizaçπo no município, bem como serviços de transporte à 
pacientes que se fizerem necessários, seja em caráter 
emergencial (ambulância) ou transporte normal.
Objetivo: Efetuar serviço de transporte de pacientes.

╙RG├O: Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde
PROGRAMA: 75 - Saúde
SUB-PROGRAMA: Assistência Médica e Sanitária - Cód.428
ATIVIDADE/PROJETOS:
Assistência Médico-Hospitalar.
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- Prestar atendimento médico-hospitalar de internaçπo de 
urgência ou de emergência e eletivas previamente autorizadas, 
bem como exames de radiodiagnóstico, exames imagenológicos 
(angiografias, neuroradiologia, procedimentos especiais via 
radiologia, tomografia computadorizada), ultra-sonografia, 
patologia clinica, exames especializados (diagnose em 
alergologia, anátomo e citopatologia, diagnose em cardiologia, 
diagnose em ginecologia/obstetrícia, diagnose em neurologia, 
diagnose em oftalmologia, diagnose em otorrinolaaringologia, 
diagnose em pneumologia, diagnose em urologia, endoscopia, 
psicodiagnóstico), fisioterapia, terapias especializadas 
(cardiologia ginecologia, oftalmologia, pneumologia, urologia, 
endoscopia), a populaçπo do município e a quem recorrer dela 
recorrer, segundo as normas e diretrizes do Sistema ┌nico de 
Saúde. 
Objetivo: Garantir o direito constitucional dos cidadπos ao 
acesso as politicas de reduçπo de risco de doenças e de outros 
agravos e ao acesso universal, igualitário integral às ações e 
serviços de saúde para sua promoçπo, proteçπo e recuperaçπo.

╙RG├O: Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Saneamento Geral
PROGRAMA: 76 - Saneamento
SUB-PROGRAMA: Saneamento Geral - Cód. 448
ATIVIDADE/PROJETOS:
- Saneamento Geral.
- Elaboraçπo de Plano Municipal de Saneamento Básico após o le-
vantamento de dados qualitativos e quantitativos e analise dos 
dados para formulaçπo do diagnóstico, definiçπo de critérios e 
prioridades, estabelecimento de metas, estudos de alternativas, 
definiçπo de opções, estimativas de custos, definiçπo de fontes 
de financiamento, elaboraçπo de cronogramas, detalhamento das 
opções pré-definidas e  instituiçπo de um sistema de informaçπo 
e acompanhamento.
Objetivo: Viabilizar uma politica de saneamento no município.

- Abastecimento de água - manutençπo do contrato de concessπo do 
abastecimento de água com a CORSAN e autorizar a particulares 
mediante processo, conforme a Lei Municipal nº 5025, o uso de 
águas oriundas de poços tubulares profundos (artesianos).
Objetivo: Assegurar à populaçπo o fornecimento de água para con-
sumo humano em condições ideais de potabilidade.

- Criaçπo e manutençπo de uma infra-estrutura de coleta e trata-
mento que possa realizar a contento a coleta, tratamento e 
destino final do esgotamento sanitário.
Objetivo: Reverter o grave quadro sanitário e ambiental que se 
encontra nossa cidade, evitando contaminações que possam 
provocar doenças como: esquistossomose, ancilostomose, 
estrongiloidose, ascridiase, amebiase, diarréias infecciosas, 
febres tifóide e paratifóide, cólera, tênia soliun e taenia 
saginata. 

- Coleta e transporte de resíduos sólidos através  de serviço 
terceirizado ou próprio.
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Objetivo: Evitar e controlar contaminações que estπo relaciona-
das,devido a grande quantidade de matéria prima contida no lixo, 
responsável pela atraçπo de animais que se apresentam como veto-
res transmissores de diversas doenças.

- Estabelecer como prioridade no destino final do lixo o 
processo de reciclagem e compostagem - recuperaçπo de certos 
produtos presentes no lixo (plástico, metais, vidro, papelπo, 
etc.), e da fermentaçπo do lixo orgânico, a fim de produzir 
adubo.
Objetivo: Evitar danos ao meio ambiente e recuperaçπo de partes 
dos custos decorrentes do processo.

- Construçπo de um aterro sanitário para disposiçπo dos resíduos 
em camadas compactadas sobre o solo.
Objetivo: Evitar a proliferaçπo de vetores.

- Drenagem Urbana - viabilizaçπo de obras de coleta de águas 
pluviais, através de um conjunto de canais, tubulações, sarjetas 
e bueiros, destinadas a remover o excesso das águas das chuvas 
das ruas, manutençπo de cursos de água de pequeno e médio porte 
e contençπo de encostas.
Objetivo: Evitar a contaminaçπo da populaçπo por agentes 
nocivos, como por exemplo pela leptospirose, transmitida pela 
urina do rato. 

- Dar continuidade a canalizaçπo subterrânea e drenagem de 
cursos de água (sangas), mantendo uma cobertura vegetal mínima, 
capaz de reduzir o impacto das águas das chuvas e o assoreamento 
dos cursos d'àgua.
Objetivo: Melhoria da qualidade vida dos moradores das áreas em 
questπo.

- Combate aos agentes transmissores e causadores de doenças como 
dengue, malária, elefantíase, xistosa e doença de Chagas.
Objetivo: Controle de Vetores e Reservatórios de Doenças Trans-
missíveis.

╙RG├O: SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Secretário
PROGRAMA: 07 - Administraçπo
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Administraçπo Geral - Cód. 021
ATIVIDADE/PROJETOS:
- Aquisiçπo de equipamento - máquinas e veículos, material 
permanente, material de consumo e serviços de terceiros.
Objetivo: Prover recursos para a manutençπo da Secretaria e a 
realizaçπo das atividades que lhe sπo afetas.

╙RG├O: Sec.Mun.de Serviços Urbanos.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Depto.de Limpeza Urbana
PROGRAMA: 60 - Serviços de Utilidade Pública
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Limpeza Pública - Cód. 325
ATIVIDADE/PROJETOS:
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, material de 
consumo e serviços de terceiros, especialmente veiculo para 
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transporte de entulhos. Um veiculo para transporte e coordenaçπo 
de pessoa.
Objetivo: Manutençπo de Departamento e serviços de limpeza 
pública em geral.

- Despesas com terceirizaçπo da coleta de lixo e destino final 
do lixo domiciliar e hospitalar.
Objetivo: Manter, se necessário, os serviços de terceirizaçπo da 
coleta de lixo, contratadas.

- Aquisiçπo de uma máquina (esteira) e manutençπo do aterro 
sanitário a construçπo de usina de reciclagem de lixo.
Objetivo: Manter o aterro sanitário em condições de utilizaçπo 
melhorando as condições de vida do cidadπo e preservando o meio 
ambiente em que vive.

- Aquisiçπo de luvas, botas e coletes com "X" luminoso.
Objetivo: Evitar acidentes dos recolhedores de lixo.
- Obras de Ampliaçπo e Manutençπo do Aterro Sanitário do Municí-
pio.
Objetivo: Ampliar as obras, de acordo com a necessidade e normas 
legais, do Aterro Sanitário, visando dar as melhores condições 
para o destino final do lixo urbano.

╙RG├O: Sec.Mun.de Serviços Urbanos.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Praças, Parques, Jardins e Canteiros
PROGRAMA: 60 - Serviços de Utilidade Pública
CÓDIGO/SUB-PROGRAMA: Parques e Jardins - Cód.328
ATIVIDADE/PROJETOS:
- Aquisiçπo de equipamentos, material permanente, material de 
consumo e serviços de terceiros. Um veiculo para a coordenaçπo 
de pessoal.
Objetivo: Manutençπo e remodelaçπo de praças, parques, jardins e 
canteiros.

- Aquisiçπo de veículos para transporte de pessoal, entulho e 
coordenaçπo de equipes (trabalho de capinas, pinturas, serviços 
gerais, realizado nas ruas, pequenas sangas e valas). Aquisiçπo 
de equipamento, material permanente e material de consumo.
Objetivo: Manter as avenidas, ruas, praças, jardins e canteiros 
limpos. 

- Urbanizaçπo de praças nos bairros e ruas.
Objetivo: Compreende as obras e instalações na urbanizaçπo de 
praças localizadas e ruas em bairros da cidade. Aquisiçπo de ár-
vores e flores para reurbanizar as mesmas.

- Reurbanizaçπo da Praça Albino Hillebrand.
Objetivo: Melhorar as condições de infra-estrutura da Praça 
Albino Hillebrand, visando dar mais conforto à comunidade.

- Urbanizaçπo da Av. Flores da Cunha.
Objetivo: Concluir as obras do calçadπo e iniciar outras visando 
melhorar a urbanizaçπo da Av.Flores da Cunha. Aquisiçπo de mudas 
de árvores e flores para reurbanizar a avenida.
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- Construçπo e reformas de banheiros públicos.
Objetivo: Construir banheiros públicos nas praças e locais onde 
se fizerem necessários, bem como reformar os existentes e que 
estπo em mas condições de uso.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 25 DE JUNHO DE 1999.
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