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Artigo 10 - '0 Artigo S3 da Lei Organica do Municipio, Sec;ao II das
Atribuic;5es dq Prefeito, passa a ter a item XXVII, com a segtJinte redac;ao:

. XXVII - 0 IJ-refeito, eleito -au reeleJt?, apresentara a Prog~ama de
iV1etasde sua gestao, ate noventa dias apas sua posse, que contera as
prioridades~ as ac;5esestrategicas, as indicadores emetas quantltativas
para; cada um dos setores da Administrac;ao:Public~ Mu.nicipal, observando,
no minima, as diretrizesde sua campanha eleitoral.

a) 0 Programa de Metas sera amplamente divulgado, par rneio
eletronico, pela midiaimpressa, radiofonica e/ou televisiva no (jia
imediatarn'ente seguinte ao do fermino do prazo a que se refere 0

Inciso XXVII.

b) 0 Poder Executivo promovera, dentro de trinta dias apas a
terf!1ino do prazo a que se refere este inciso, a debate publico
sabre a Programa de Metas mediante audiencias publicas.



0) u prerelto podera proceder a altera<;6es, programaticas no
Programa de Metas, justifi,cando-as por escrito e divulgando-as
amplamente pelos meios de comunica<;ao previstos nesteartigo .

.e) Os indicadores de desempenho ,serao elaborados e rixados'
conforme os seguintes criterios:

1 promo<;ao do .desenvolvimento ambientdlmente,
soci211mel1tee economicamente sustentavel;

3 - atendimento das fun<;6es socia is da cidade com melhoria
da qualidade de vid.a urbana;

4 promo<;ao do cumprimento da fun<;ao social da
p-ropriedade;

'5 - promo<;ao e defesa dos direitos fundamentais indivi,0:!uais e
sociais de toda pessoa ,humana;

6- promo<;ao'de meio ambiente ecologicamente equilibrado e
com'bate a polui<;ao sob todas as suas for-mas;

7 - universaliza<;ao do atendimento dos servi<;os publicos
municip-ais com observancia das condi<;6es de regularidade;

.. continuidade; e,ficiencia, rapidez e cortesia no atendimento ao
cidadao;. seguran<;a; atualidade com as melhores tecnicais,
metodos, processos e equipamentos; e modicidade das tarifas
epre<;6s publicos que considerem diferentementeas condi<;6es
econ6micas da popula<;ao.



I
Lei Organica Municipa:

I

I
"§ 10 - As leison;amentarias a' que se refere este artig<b deverao

incorporar as prioridades e a\;oes estratl§gicas do Programa de Metas. I

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua .publica\;Bo.



.Justificativa: promover: maior c,ompatibilidade entre os programas
eleitorais e os programas do prefeito eleito, valorizando e qualificando 0

debate eleitor~1 e 0 exerdcio do voto.· . .
Permitir a' populac;ao de Carazinho a avalia~aoe 0 acompanhamento

das ac;5es, obras, programase servic;os realizados pelo Poder Executivo
Municipal durante cada mandato do Prefeito Municipal.

.Aperfeic;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 praticada excelencia de grandes 'organizac;5es
publicas e privadas bem sucedidas.

Permitir maior continuidade ndsi3olitic·as publicasbern sucedidas.
Melhorar a gestaode qualidade dos gestores das paliticas publicas

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

avanac;ao e acompanhamento das polfticas publicas. .
Promover e aprofundar a democracia parhcipativa'.
Adaptar a realidacje de Carazinho, projetosde conteudo' que estao

sendo de extrema importancia para 0 desenvo~vimento sustentavel urbano
de outras cidades como Sao Paulo, Barra Bonita, Campinas, Cosmopolis,
Fernandopolis, Ilhabela, Itapevc3, Maua, Mira$sol, Penapolis( Ribeirao
Bonito, Sao Carlos, Sao Jose do Rio Preto, Sao Paulo e Taubate, Niteroi,
Rio de Janeiro, Teresopolis, Anapolis, etc.
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