
Ementa: Acrescenta dispositivo a Lei
Organica do Municipio de Carazinho,
instituindo a obriga torie dade de
e/aborar;ao e cumprimento do Programa
de Metas pe/o Poder Executivo.

Artigo 10 - 0 Artigo 53 da Lei OrgElnica do Munidpio, Sec;ao II das
Atribuic;i5es do Prefeito, passa a ter 0 item XXVII, com a seguinte redac;ao:

XXVII - 0 Prefeito, eleito ou reeleito, apresentara 0 Programa de
Metas de sua gestao, ate noventa dias apos sua posse, que contera as
prioridades: as ac;i5esestrategicas, os indicadores e metas quantitativas
para cada um dos setores da Administrac;ao Publica Municipal, observando,
no minimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral.

a) 0 Programa de Metas sera amplamente divulgado, por meio
eletronico, pela midia impressa, radiofOnica e/ou televisiva no dia
imediatamente seguinte ao do terminG do prazo a que se refere 0

"caput" deste artigo.

b) 0 Poder Executivo promovera, dentro de trinta dias apos 0

terminG do prazo a que se refere este artigo, 0 debate publico
sobre 0 Programa de Metas mediante audiencias publicas.

c) 0 Poder Executivo divulgara semestralmente os indicadores de
desempenho relativos a execuc;ao dos diversos itens do Programa
de Metas.



d) 0 Prefeito poderc3 proceder a altera<;;oes programaticas no
Programa de Metas, justificando-as por escrito e divulgando-as
amplamente pelos meios de comunica<;;ao previstos neste artigo.

e) Os indicadores de desempenho serao elaborados e fixados
conforme os seguintes criterios:

1 promo<;;ao do desenvolvimento ambientalmente,
socialmente e economicamente sustentavel;

3 - atendimento das fun<;;oes sociais da cidade com melhoria
da qualidade de vida urbana;

4 promo<;;ao do cumprimento da fun<;;ao social da
propriedade;

5 - promo<;;ao e defesa dos direitos fundamentais individuais e
socia is de toda pessoa humana;

6- promo<;;ao de meio ambiente ecologicamente equilibrado e
combate a polui<;;aosob todas as suas formas;

7 - universaliza<;;ao do atendimento dos servi<;;os publicos
municipais com observancia das condi<;;oes de regularidade;
continuidade; eficiencia, rapidez e cortesia no atendimento ao
cidadao; seguran<;;a; atualidade com as melhores tecnicas,
metodos, processos e equipamentos; e modicidade das tarifas
e pre<;;ospUblicos que considerem diferentemente as condi<;;i3es
econ6micas da popula<;;ao.

f) Ao final de cada ano, 0 Prefeito divulgara 0 relat6rio da execu<;;ao
do Programa de Metas, 0 qual sera disponiSJjlz . egralmente
pel os meios de comunica<;;ao previstosYeSte artigo."

/



Art. 2° - Ficam acrescentados ao art. 86 da Lei Organica Municipal
os paragrafos 10 ell, com as seguintes redas:5es:

"§ 10 - As leis ors:amentarias a que se refere este artigo deverao
incorporar as prioridades e as:5es estrategicas do Programa de Metas.

§ 11 - As diretrizesdo Programa de Metas serao incorporadas ao
projeto de lei que visar a instituis:ao do plano plurianual dentro do prazo
legal definido para a sua apresentas:ao a Camara Municipal."

Justificativa: promover ma" r compatibilidade entre os programas
eleitorais e os programas do pre" eleito, valorizando e qualificando 0

debate eleitoral e 0 exerdcio do voto.
Permitir a populas:ao de Carazinho a avalias:ao e 0 acompanhamento

das as:5es, obras, programas e servis:os realizados pelo Poder Executivo
Municipal durante cada mandato do Prefeito Municipal.

Aperfeis:oar a eficiencia da gestao publica municipal que passaria a
trabalhar com indicadores e metas a serem atingidas no final de cada
gestao, a exemplo da pratica da excelencia de grandes organizas:5es
publicas e privadas bem sucedidas.

Permitir maior continuidade nas polfticas publicas bem sucedidas.
Melhorar a gestao de qualidade dos gestores das polfticas pUblicas

que estariam comprometidos com 0 cumprimento das metas.
Melhorar a qualidade dos indicadores e dos instrumentos de

avalias:ao e acompanhamento das polfticas publicas.
Promover e aprofundar a democracia participativa.
Adaptar a realidade de Carazinho, projetos de conteudo que estao

sendo de extrema importancia para 0 desenvolvimento sustentavel urbano
de outras cidades como Sao Paulo, Barra Bonita, Cam" s, Cosm6polis,
Fernand6polis, Ilhabela, Itapeva, Maua, MiJfl 01, Penapo", Ribeirao
Bonito, Sao Carlos, Sao Jose do Rio Pret0ao Paulo e Tauba " Niter6i,
Rio de Janeiro, Teres6polis, Anapolis, et /"


