
LEI MUNICIPAL Nº 907/2005, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2005 
 
 

“Dispõe sobre as Diretrizes  
Orçamentárias para o exercício  de 
2006 e dá outras providências.” 

 
 

O  PREFEITO DE FAXINALZINHO, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei,  

 
    faz  saber  que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:  
    
     Art. 1 ° - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao 
disposto no art. 165, § 2° da Constituição Federal,  ao art. 4° da Lei de 
Responsabilidade Fiscal  as diretrizes orçamentárias do Município que abrangerá os 
Poderes Legislativo e Executivo. 
    
    Art.  2 º - A elaboração da proposta orçamentária para o 
exercício de 2006 abrangera os Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos e 
entidades da Administração direta, se criadas, assim como a execução orçamentária  
obedecerá às diretrizes aqui estabelecidas. 
 
                                       Parágrafo Único  - As empresas públicas e as sociedades 
de economia mista, se   forem  criadas,  somente  receberão recursos do tesouro 
municipal através de Lei específica,  autorizando  a  subscrição  de  aumento    de 
capital ou cobertura de déficit, excetuando o pagamento de serviços prestados. 
 
        Art.  3 º -    A   elaboração   da   proposta  orçamentária   
do Município para o exercício de 2006 obedecerá as seguintes diretrizes gerais sem 
prejuízo das normas financeiras estabelecidas pela legislação Federal. 
                   I -  A elaboração do projeto, a aprovação e a execução 
da lei orçamentária deverá levar em conta a obtenção do equilíbrio entre receita e 
despesas.  
        II -  O  montante  das  despesas não poderá ser superior 
ao das Receitas. 
             III -  As  unidades  orçamentárias  projetarão suas 
despesas, para  o  exercício  de  2006  a  preços  do mês imediatamente anterior a 
sua elaboração,  considerando  os  aumentos, diminuições ou projeções de serviços 
ou atividades. 
       IV-  As  estimativas    das  receitas  serão  feitas  a  preço 
do mês imediatamente anterior,  considerar-se-ão  a  tendência  do  presente  
exercício  e os efeitos das modificações na  legislação  tributária,  os  quais,  serão 
objeto de Projeto de Lei a ser  encaminhado   ao   Poder   Legislativo   Municipal ,   
antes   do    encerramento  do exercício. 



       V-  Os    projetos   e investimentos em   fase  de  
execução e a manutenção do patrimônio já existente terão  prioridade sobre os 
novos projetos. 
       VI -  Os  pagamentos   dos  serviços  da Dívida, Pessoal e 
de Encargos, terão prioridade sobre as ações de expansão. 
             VII-  O  município  aplicará  25%  (vinte e cinco por cento)   
de sua  receita  resultante  de  impostos  conforme  dispõe  a  Legislação  em     
vigor, prioritariamente na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental, 
além dos recursos transferidos ao Município  com destinação específica. 
       VIII-  Constará  da  proposta   orçamentária   o   produto   
das Operações de Crédito autorizadas pelo Legislativo, com destinação específica e 
vinculadas ao projeto. 
     IX-  O  Município aplicará em financiamento das ações e 
serviços públicos de saúde, o percentual mínimo de 15% (quinze por cento) de 
acordo com as disposições estabelecidas pela Emenda Constitucional nº  029, além 
dos recursos transferidos ao Município  com destinação específica. 
    X – A programação de novos projetos não poderá se dar 
à custa de anulação de dotações destinadas a investimentos em andamento, em 
conformidade com o art. 45º da Lei Complementar nº 101.  
 
    Art. 4 º - A receita estimada para o exercício de 2006 
deverá ter a seguinte destinação: 
    a) – Reserva de contingência até o limite de 5% (cinco por 
cento), da receita corrente líquida prevista para o respectivo exercício. 
    b) – para atendimento da manutenção da administração 
dos órgãos municipais, será no valor suficiente para atender as despesas de 
funcionamento dos órgãos; 
    c) – para atendimento de programas de custeio, 
continuados ou não,  dirigidos diretamente ao atendimento da população e 
comunidade, será no valor que atenda aos programas propostos; 
    d) -  para investimentos até o montante do saldo dos 
recursos estimados. 
  
       Art.  5 º - O  Poder  Executivo ,  tendo em vista a 
capacidade financeira do Município e o Plano Plurianual aprovado ,  observará  a  
seleção das prioridades dentre as relacionadas no Anexo I, e as orçará  na 
elaboração do projeto orçamentário para o exercício seguinte. 
 
      § 1º  -  Poderão  ser  incluídos   programas  não 
elencados, desde que financiados com recursos de outras esferas de Governo. 
 
      § 2º - Os valores consignados na proposta orçamentária e 
atinente à projeção constante nesta Lei,   poderão ser alterados, visando o pleno 
atendimento dos seus objetivos específicos, bem como a disponibilização de 
recursos na lei-de-meios. 
 



     Art.  6 º  -  O  Poder  Executivo  fica autorizado a firmar 
convênio, ajustes e/ou contratos,  com   outras  esferas  de  Governo ,  para    
desenvolvimento de  programas  prioritários, ou de competência da União ou do 
Estado, para atendimento de programas de segurança pública, justiça eleitoral, 
fiscalização sanitária, tributária, ambiental, educação, alistamento militar, ou a 
execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico-social ou nas 
áreas  de  Educação, Desportos, Cultura, Saúde, Assistência  Social,    Segurança,   
Transportes,   Comunicações   e    Agricultura. 
 
    Art.  7 º -  As  despesas  com  pessoal  da Administração 
ficam limitadas ao parâmetro estabelecido pela Legislação em vigor. 
 
     Parágrafo Único  - A  concessão de  qualquer  vantagem  
ou o aumento de remuneração  alem dos índices inflacionários, a criação de cargos 
ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal, a qualquer 
título, pelos órgãos e entidades da administração direta, autarquias e fundações,  só   
poderão ser feitas se houver previa dotação orçamentária, suficiente para atender as  
projeções de despesas até o final do exercício, obedecidos os limites fixados na  
Legislação em vigor. 
 
    Art.  8 º - As concessões de ajuda financeira a entidades 
sem fins lucrativos, nas áreas de saúde, esporte, educação e assistência social, 
serão disciplinadas através de Lei específica a ser enviado ao Poder Legislativo  
Municipal. 
 
    I - Os  pagamentos  serão efetuados após a aprovação 
pelo Poder Executivo, através de Decreto, dos  Planos  de  Aplicações  
apresentados pelas entidades Beneficiadas. 
    II - Os  prazos  para  prestação de contas serão fixados 
pelo Poder Executivo, dependendo  do Plano de Aplicação, não podendo ultrapassar 
os 30 (trinta) dias do encerramento do exercício. 
    III - Fica vedada  a concessão de ajuda financeira as 
entidades que não prestarem contas dos  recursos anteriormente recebidos, assim 
como as que não tiveram as suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal. 
 
     Art.  9 º - O orçamento anual obedecerá à estrutura  
organizacional aprovada, compreendendo seus fundos, órgãos e entidades da   
administração Direta. 
 
     Parágrafo Único  – Os recursos vinculados serão 
utilizados unicamente para atender os objetivos das suas vinculações, ainda que em 
exercício diverso de sua origem. 
 
     Art.  10  - As operações de crédito por antecipação de 
receita, deverão   atender as disposições da Lei Complementar nº 101/2000. 
 



     Art. 11  - Se a  Divida  Consolidada  do Município 
ultrapassar o respectivo  limite ,  ao  final  de  cada  semestre,  deverá  ser  
providenciada a limitação de empenho, nos termos  e na seguinte ordem: 
    I    - realização de  transferências voluntárias; 
    II   - realização de novos investimentos; 
    III  - execução dos investimentos em andamento;  
    IV  - redução nas despesas de manutenção dos órgãos; 
    V   - suspensão de programas de investimentos ainda não 
iniciados. 
 
    Art. 12  -  A  Lei  Orçamentária conterá dotações 
destinadas à Reserva de Contingência e sua  destinação será na cobertura de 
dotações  necessárias para atendimento de situações incertas ou imprevistas,  
despesas com pessoal e custeio, obrigações de natureza transitória ou não 
definidas, fato causal,  outros riscos e eventos fiscais  imprevistos.  
 
    Art. 13  -  Consideram-se  despesas irrelevantes as 
despesas efetuadas de   acordo com as disposições  dos incisos I e II do  art. 24º da  
Lei  Federal  nº  8666  e suas alterações posteriores.  
 
    Art. 14  -  Ficam mantidas as isenções concedidas através 
do Código Tributário Municipal e demais legislações em vigor, as quais serão 
consideradas na estimativa da respectiva receita para o exercício vindouro. 
 
     Parágrafo Único  – As receitas resultantes de multas e 
juros de mora, sobre valores pendentes de pagamento, podem ser objeto de 
concessão de remissão ou anistia, de acordo com projeto específico, em vista de 
não se tratar de Receita Tributária e desta forma, não ensejar evasão de receitas. 
     
     Art. 15  - Constituem receitas do Município as 
provenientes de: 
     I - tributos de sua competência; 
     II - de atividade econômica que venha a executar; 
     III - de transferências decorrente de determinação 
constitucional ou resultado de convênios com entidades governamentais e privadas; 
     IV - de empréstimo e/ou financiamento com prazo, 
superior a 12 (doze) meses, autorizado por lei específica, vinculada a obras, 
aquisição de equipamentos e serviços públicos.; 
     V - empréstimos tomados por antecipação de receita, 
para despesas de custeio. 
 
    Art. 16  -  Considerar-se-á   como   "Receita"   do   
Legislativo Municipal, para fins de apuração dos gastos com pessoal conforme  
disposto no § 2º do art. 29º da Emenda Constitucional nº 25,  o percentual previsto  
no inciso I do caput do art. 29-A da referida norma legal.  
 



     Art. 17 -  Nos projetos de lei orçamentária constarão as 
seguintes autorizações: 
      I  -   abrir crédito suplementares para atender despesas 
relativas à aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a 
previsão orçamentária correspondente até o limite recebido. 
      II –  abrir crédito suplementar para atender despesas 
relativas a convênios e/ou auxílios recebidos da União ou Estado, até o limite 
recebido. 
      III –  abrir crédito suplementar para remanejar dotações 
orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, podendo ser aberto créditos ao nível 
de detalhamento da classificação, até o limite da dotação.  
      IV –  abrir crédito suplementar com saldo de recursos 
vinculados não utilizados no exercício anterior, até o limite do saldo bancário livre. 
       V -  autorização  para realização de créditos 
suplementares e/ou transposição  de  dotações, durante  o  exercício  de 2006,   até 
o percentual de 30% (trinta por cento) da respectiva despesa fixada. 
     VI -  para a realização de operações de crédito com 
destinação específica e vinculada ao projeto, nos termos da legislação em vigor; 
     VII -  para a realização de operações de crédito por 
antecipação de receita orçamentária, nos limites e prazos da legislação em vigor. 
     VIII -  para a suplementação de dotações destinadas ao 
pagamento de Amortização de Dívidas e Precatórios Judiciais. 
    IX -  para a suplementação de dotações de despesas 
com pessoal em vista da concessão de Revisão Geral Anual. 
 
    Art. 18 - O Município é optante pelas disposições 
facultadas aos municípios com menos de 50.000 habitantes, de acordo com o art. 
63º da Lei Complementar nº 101. 
 
     Art. 19  - Para fins do § 1° do art. 18 da Lei Complementar  
nº 101, não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, 
os contratos de terceirização relativos à execução de atividades que: 
      I -  sejam acessórias, instrumentais ou 
complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão 
ou entidade; 
     II -  não sejam inerentes a categorias funcionais 
abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo 
expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria 
extinto, total ou parcialmente.  
     III –  sejam Consultorias e Assessorias. 
     IV –  sejam para atendimento de programas específicos, 
instituídos pelo Governo Estadual ou Federal, e com destinação de recursos ao 
Município, para sua operacionalização. 
     V -   sejam para atendimento dos programas de saúde, 
educação e assistência social, com recursos específicos e vinculados.  
 



    Art. 20  – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado: 
    I - conceder aumento de remuneração, ou outras 
vantagens, mediante autorização legislativa específica; 

        II     -  conceder  revisão geral anual nos termos do 
Inciso “X”  do art. 37º da Constituição Federal. 
     III -  conceder vantagens e aumentar a remuneração de 
servidores; 
     IV -  criar e extinguir cargos públicos e alterar a 
estrutura de carreiras; 
     V –  prover cargos efetivos, mediante concurso público, 
bem como  contratações de emergência estritamente necessárias, respeitada a 
legislação municipal vigente. 
     VI -  melhorar a qualidade do serviço público mediante a 
valorização do servidor municipal, reconhecendo a função social do seu trabalho; 
     VII -  proporcionar desenvolvimento profissional dos 
servidores municipais, mediante a realização de programas de treinamento; 
     VIII -  proporcionar desenvolvimento pessoal dos 
servidores municipais, mediante a realização de programas informativos, educativos 
e culturais; 
     IX -  melhorar as condições de trabalho, equipamentos e 
infra-estrutura, especialmente no que concerne à saúde, alimentação, transporte, 
segurança no trabalho e justa remuneração. 
    
    Art. 21 – A criação ou aumento do número de cargos, 
além dos requisitos mencionados nos artigos anteriores, atenderá também aos 
seguintes:  
     I - existência de prévia dotação orçamentária, suficiente 
para atender às projeções de despesa com pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes; 
     II - inexistência de cargos, funções ou empregos públicos 
similares, vagos e sem previsão de uso na Administração, ressalvada sua extinção 
ou transformação decorrente das medidas propostas; 
     III - resultar de ampliação da ação governamental, 
decorrente de investimentos ou de expansão de serviços devidamente previstos na 
lei orçamentária anual. 
 
     Parágrafo Único  - Os projetos de lei de criação ou 
ampliação de cargos deverão demonstrar, em sua exposição de motivos, o 
atendimento aos requisitos de que trata este artigo, e àqueles da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente no que concerne ao impacto 
orçamentário e financeiro, apresentando o efetivo acréscimo de despesas com 
pessoal. 
 
    Art. 22  – São considerados objetivos da Administração 
Municipal o desenvolvimento de programas visando: 



    I –  proporcionar o desenvolvimento pessoal dos 
servidores através de programas informativos, educativos e culturais; 
    II –  melhorar as condições de trabalho, especialmente 
no que concerne à saúde, alimentação e segurança; 
    III –  capacitar os servidores para melhor desempenho 
de funções específicas; 
    IV –  racionalização dos recursos materiais e humanos 
visando diminuir os custos e aumentar a produtividade e eficiência no atendimento 
dos serviços municipais; 
    V –  a Administração Municipal tem como centro 
estratégico à ampliação e qualificação da participação popular na gestão da coisa 
pública, pretendendo aprofundar e modernizar o processo discutindo as prioridades 
e investimentos da Prefeitura Municipal; 
    VI –  prioridade para os investimentos da área social de 
acordo com a discussão orçamentária, visando o incremento à Agricultura, 
Educação, Saúde, Urbanismo, Obras, Social e Esportes; 
    VII –  medidas de racionalização da máquina 
administrativa, que viabilizem uma maior eficiência e redução dos seus custos. 
Redução dos gastos de custeio. Enxugamento dos gastos de material de consumo e 
contratação de serviços de terceiros. Modernização da máquina administrativa. 
Melhoria e agilização dos processos de trabalho da Prefeitura. Descentralização 
administrativa, objetivando um maior acesso do cidadão aos diversos órgãos da 
administração, compatibilizando a estrutura da máquina com o processo mais amplo 
de descentralização do município como um todo. Investimento na qualificação 
técnica e cultural do quadro de pessoal da administração; 
    VIII –  política de captação de recursos de organismos 
estaduais e nacionais, de forma a viabilizar, com obras necessárias, os problemas 
estruturais do Município; 
    IX –  elaboração e implementação de políticas de 
assistência social para o atendimento dos setores mais carentes da população. 
     X – implantar   políticas de realização e/ou arrecadação 
de todas suas receitas, dando ênfase para a cobrança dos valores inscritos em 
Dívida Ativa, priorizando os valores passiveis de prescrição; 
    XI – incentivar a população a solicitar nota fiscal. 
   
      Art. 23  - O Município poderá contribuir para o custeio de 
despesas de outros entes da Federação desde que atenda as exigências do art. 
116º da Lei 8.666  e do art. 62º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
    Art. 24  - No prazo mínimo de trinta dias antes do envio ao 
Legislativo Municipal do projeto orçamentário para o exercício subseqüente, os 
dados e informes, previstos no § 3º do art. 12º da Lei Complementar nº 101, estarão 
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, junto à Secretaria 
Municipal da Fazenda. 
 



     Art. 25  – O Equilíbrio Financeiro do Município, além das 
disposições constantes do  Inciso 2º do art. 3º desta Lei, será obtido pela diminuição 
do valor escritural das despesas pendentes de pagamento entre o início e o final do  
exercício econômico e financeiro.    
 
     Art. 26  - A partir dos objetivos e prioridades aqui 
constantes serão elaboradas as propostas orçamentárias para 2006, de acordo com 
as disponibilidades de recursos. 
 
     Art. 27  - Fica o Poder Executivo autorizado a rever e 
alterar os objetivos e prioridades previstos no anexo I, para suas secretarias e 
órgãos da Administração, caso haja necessidade de redimensionamento de 
recursos, quando da elaboração da proposta orçamentária. 
 
     Parágrafo Único  – Ficam incluídos no Plano Plurianual 
de Investimentos, os programas elencados no anexo I ao presente, que tiveram 
redimensionamento de metas e objetivos e de novos programas, 
independentemente de sua transcrição. 
 
     Art. 28  - As emendas ao projeto de lei orçamentária para 
2006, ou aos projetos de lei que modifiquem a Lei de Orçamento Anual, deverão ser 
compatíveis com os programas e objetivos do Plano Plurianual e suas alterações 
posteriores e com as diretrizes, disposições, prioridades e metas desta Lei. 
 
     Parágrafo único  - Não serão admitidas, com a ressalva 
do inciso III, do § 3º do art. 166 da Constituição Federal, as emendas que incidam 
sobre: 
     a) pessoal e encargos sociais e 
     b) serviço da dívida. 
     c) que venham a alterar os percentuais mínimos de 
aplicação em educação e saúde. 
 
     Art. 29  - As emendas ao projeto de lei de orçamento 
anual deverão considerar, ainda, a prioridade das dotações destinadas ao 
pagamento de  precatórios  judiciários e  outras despesas obrigatórias, assim 
entendidas aquelas com legislação  ou norma específica; despesas financiadas com 
recursos vinculados e recursos para compor a contrapartida municipal de 
empréstimos internos e externos. 
 
     Art. 30  - Se o projeto de lei orçamentária não for 
aprovado até 31 de dezembro de 2005, sua programação poderá ser executada, até 
a publicação da lei orçamentária respectiva, mediante a utilização mensal de um 
valor básico correspondente a um doze avos das dotações para despesas correntes 
de atividades, e um treze avos quando se tratar de despesas com pessoal e 
encargos sociais, constantes da proposta orçamentária. 
 



     § 1.º - Excetuam-se do disposto no “caput” deste artigo as 
despesas correntes nas áreas da saúde, educação e assistência social, bem como 
aquelas relativas ao serviço da dívida, amortização, precatórios judiciais e despesas 
à conta de recursos vinculados, que serão executadas segundo suas necessidades 
específicas e o efetivo ingresso de recursos. 
 
     § 2.º - Não será interrompido o processamento de 
despesas com obras em andamento. 
 
     Art. 31  - A programação da despesa na Lei de Orçamento 
Anual para o exercício financeiro atenderá as prioridades e metas estabelecidas 
nesta Legislação e aos seguintes objetivos básicos das ações de caráter continuado: 
     I -  provisão dos gastos com o pessoal e encargos 
sociais do Poder Executivo e do Poder Legislativo; 
     II -  compromissos relativos ao serviço da dívida 
pública; 
     III -  despesas indispensáveis ao custeio de 
manutenção da administração municipal;  
     IV -  conservação e manutenção do patrimônio público. 
 
     Art. 32  - As despesas obrigatórias de caráter continuado 
definido no art. 17º da Lei Complementar n.º 101,  e as despesas relativas a projetos 
em andamento, cuja autorização de despesa decorra de relação contratual anterior 
ao exercício financeiro atinente a presente LDO,  serão, independentemente de 
quaisquer limites, reempenhadas nas dotações próprias ou, em casos de 
insuficiência orçamentária, mediante a abertura de créditos adicionais. 
 
      Parágrafo Único  – A abertura de créditos adicionais, 
necessários para o atendimento às disposições do “caput” do presente artigo,  far-
se-á através de Decreto do Executivo Municipal. 
 
    Art. 33  – O Anexo de Metas Fiscais para o exercício 
econômico e financeiro de 2006, será estabelecido através de Decreto do Executivo 
Municipal, prevendo  as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativos a 
receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública.  
 
     Art. 34 – Quando a despesa com pessoal houver 
ultrapassado 51,3% (cinqüenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco 
inteiros e sete décimos por cento), respectivamente, no Poder Executivo e 
Legislativo, a contratação de horas-extras somente poderá ocorrer quando destinada 
ao atendimento de situações emergenciais, de risco ou prejuízo para a população, 
tais como: 
     I  -  as situações de emergência ou de calamidade 
pública; 
     II - as situações de risco iminente à segurança de 
pessoas ou bens; 



     III - a relação custo-benefício se revelar mais favorável em 
relação à outra alternativa possível; 
   
     Art. 35  - Os orçamentos fiscal e da seguridade social 
compreenderão a programação do Poder Legislativo e do Poder Executivo, neste 
abrangidos seus respectivos fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e 
Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como 
as empresas e sociedades de economia mista em que o Município detenha, direta 
ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto. 
 
     Art. 36  - O orçamento da seguridade social compreenderá 
as dotações destinadas a atender as ações na área de saúde, previdência e 
assistência social, obedecerá ao definido nos arts. 165, § 5.º, III; 194 e 195, §§ 1.º e 
2.º, da Constituição Federal, na letra "d" do § único do art. 4° e art. 7° da Lei Federal 
n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),  e, contará, dentre outros, com 
recursos provenientes das demais receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades 
que integram exclusivamente esse orçamento. 
 
     Art. 37  - O orçamento  da  seguridade social  discriminará 
os  recursos do  Município e a transferência de recursos da União e do Estado para 
o Município, para execução descentralizada das ações de saúde e de assistência 
social. 
            Parágrafo único  - O orçamento da seguridade social 
incluirá os recursos necessários à aplicação em ações e serviços públicos de saúde, 
conforme dispõe a Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000. 
 
     Art. 38  - A Câmara Municipal poderá organizar audiências 
públicas para discussão da proposta orçamentária durante o processo de sua 
apreciação e aprovação. 
 
     Art. 39 – O repasse financeiro da cota destinada ao 
atendimento das despesas do Poder Legislativo, obedecida a programação 
financeira, serão repassados até o dia 20 de cada mês, mediante depósito em conta 
bancária específica, indicada pela mesa diretora da Câmara Municipal. 
 
     Parágrafo único -  Ao final do exercício financeiro de 
2006, o saldo de recursos financeiros porventura existente será devolvido ao Poder 
Executivo, deduzidos os valores correspondentes ao saldo das obrigações a pagar 
do Poder Legislativo, bem como os valores necessários para o pagamento de obras 
e demais investimentos que ultrapassem o exercício financeiro. 
 
     Art. 40  - Para efeito desta Lei, entende-se por: 
     I - Programa: instrumento de organização da ação 
governamental visando à concretização   dos  objetivos  pretendidos,   mensurados  
por  indicadores,  conforme estabelecido no plano plurianual; 



     II -  Atividade: instrumento de programação para 
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se 
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário 
à manutenção da ação de governo; 
     III -  Projeto: instrumento de programação para alcançar 
o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no 
tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou 
aperfeiçoamento da ação de governo; 
     IV -  Operação Especial: despesas que não contribuem 
para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não 
geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 
 
     § 1º - Cada programa identificará as ações necessárias 
para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações 
especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades 
orçamentárias responsáveis pela realização da ação. 
 
              § 2º - Cada atividade, projeto e operação especial 
identificará a função e a sub-função às quais se vinculam. 
 
    Art. 41 As despesas serão suportadas por recursos 
municipais, estaduais e federais. 
 
     Art. 42  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.  
  
 

  GABINETE DO PREFEITO, AOS SETE DIAS DO MÊS 
DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E CINCO.  

 
 
 

                  
IVORI MARCELINO SARTORI 

                          Prefeito 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em 07 de novembro de  2005. 
________________________ 
   VANDERLEI CONCI 
    Sec. de Administração 
 
 
 
 



 
 

P      R      O      G      R      A      M      A      S 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

Exercício de 2006 
Anexo I 

 

 

 

PROGRAMA: 0000 – Encargos Especiais  
OBJETIVOS:  
- Pagamento de Precatórios Judiciários devidos, em trâmite nos diversos campos 

da justiça; 
AÇÕES VALOR (R$)  

01- Pagamento de precatórios judiciários 10.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0001 – Execução da Ação Legislativa  
OBJETIVOS:  
- Dotar a Câmara de móveis e equipamentos, no sentido de melhorar as condições 

de trabalho no Legislativo; 
- Contribuir financeiramente com entidades que representam a Câmara Municipal 

de Vereadores na região, Estado e União; 
- Proporcionar ao Legislativo Municipal, condições para desenvolver seus trabalhos 

e suas funções, destinar recursos da representação da Câmara; 
- Despesas normais com vencimentos, verbas de representação, diárias, 

deslocamentos de agentes políticos e remuneração de servidores; 
- Despesas normais de locação mensal e pagamento de tarifas; 

- Proporcionar condições para que os eventos diversos possam se desenvolver 
normalmente na esfera do Legislativo Municipal; 

- Divulgar os trabalhos do Legislativo; 

- Adequar a Lei Orgânica às novas realidades e mudanças nas esferas estadual e 
federal; 

- Proporcionar ao Poder Legislativo o bom andamento nos trabalhos que lhe é 
pertinente; 

- Proporcionar aos funcionários do Poder Legislativo e Agentes Políticos condições 
para freqüentar cursos de aperfeiçoamento; 



- Possibilitar a aquisição de jornais, revistas, periódicos, livros, enciclopédias e 
materiais correlatos; 

- Possibilitar, que após a revisão e atualização, a Lei Orgânica do Município e o 
Regimento Interno da Câmara possam ser encadernados. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- Aquisição de Equipamentos e material Permanente 1.000,00 

03- Contribuição a entidades que representam a Câmara Municipal 6.000,00 

05- Despesas com trabalho legislativo 3.000,00 

06- Despesas com remuneração dos Agentes políticos e servidores 110.000,00 

07- Despesas com locação de prédio, tarifas de energia e telefone 3.000,00 

08- Eventos diversos 1.000,00 

09- 
Assinatura de contrato com órgão de imprensa falada, escrita e 
televisionada 

2.500,00 

10- Atualização da Lei Orgânica do Município 3.000,00 

11- Manutenção das atividades do Poder Legislativo 20.000,00 

12- 
Despesas com cursos de aperfeiçoamento (inclui diárias, 
transporte deslocamento, combustível, e demais pertinentes) 

10.000,00 

13- Despesas com material Informativo e Educativo 1.000,00 

14- 
Despesas com encadernação e publicação da Lei Orgânica do 
Município e Regimento Interno 

3.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0002 – Planejamento Governamental  
OBJETIVOS:  
- Disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano e ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade nos termos do art. 182 da Constituição; 
- Adquirir ou desapropriar terreno para instalação de próprios Municipais; 

- Formar e dar condições de funcionamento aos fundos e conselhos municipais 
exigidos. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- Elaboração do Plano Diretor 5.000,00 

02- Adquirir e ou desapropriar terrenos 5.000,00 

03- Implantar fundos e conselhos 1.000,00 

 



PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0009 – Edificações Públicas  
OBJETIVOS:  
- Ampliação do prédio da Secretaria Municipal de Obras, para melhorar as 

condições de serviço e segurança das máquinas e equipamentos nela existentes; 
- Cuidar adequadamente da conservação e das instalações dos diversos prédios 

próprios Municipais; 
- Alocar recursos na concretização das atividades, bem como encargos gerais, 

previstas pela Administração; 
- Construir e ou ampliar um local para a comercialização dos produtos 

coloniais(hortifrutigranjeiros, derivados de cana, mel e outros); 
- Oferecer melhores condições de trabalho e estudo para os professores e alunos 

da Rede Escolar Municipal, cercar os prédios e hortas escolares; 
- Dotar de condições de desenvolvimento completo de práticas esportivas, através 

da construção ou ampliação de módulos esportivos, quadras polivalentes; 
- Oferecer melhor assistência médica para a população do Município. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- Ampliação prédio da Secretaria de obras 5.000,00 

02- Conservação de Próprios (prédios) Municipais 20.000,00 

04- Alienação de bens móveis, imóveis, semoventes e ações 2.000,00 

05- Construção e ou ampliação da  feira do Produtor 7.000,00 

07- Construção e Ampliação de escolas da Rede Municipal 95.000,00 

08- 
Construção e Ampliação de Centro Esportivo, Quadras 
Polivalentes 

35.000,00 

12- 
Construção, conclusão, ampliação e conservação do 
Ambulatório, Postos de Saúde e Hospitais 

110.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0010 – Administração Governamental  
OBJETIVOS:  
- Proporcionar condições e meios indispensáveis para desenvolver suas funções, 

realizando despesas com pessoal, vencimentos e vantagens fixas, encargos, 
material, serviços em geral, diárias, manutenção e reformas de móveis, máquinas 
e equipamentos; 

- Formar através de vários municípios, um consórcio para serviços públicos e ou 
aquisição de equipamentos; 



- Realizar festividades oficiais, e eventos festivos do Município e manutenção da 
Publicidade Oficial, assegurando a divulgação das atividades da Administração; 

- Contribuir financeiramente com entidades que representam o Município, tais como 
AMAU, FAMURS e CNM e outras; 

- Desenvolver projetos nas mais diferentes áreas com o objetivo de buscar recursos 
e desenvolver programas instituídos pelo governo Estadual e Federal e que 
necessitam de projetos específicos; 

- Buscar assessoramentos de empresas nas mais diversas áreas com o objetivo de 
desenvolver um trabalho integrado com os diversos setores da Administração; 

- Destinar recursos para aquisição de veículos para o Gabinete do Prefeito 

AÇÕES VALOR (R$)  

02- Despesas de Custeios das Secretarias 2.470.000,00 

03- Consórcios intermunicipais 10.000,00 

04- Realização de Eventos Festivos, Recepções e Publicidade 20.000,00 

05- 
Contribuição a entidades que representam o Município 
(Associações) 

23.000,00 

08- Contratar empresas para elaboração de projetos 8.000,00 

09- Contratar empresas de assessoramento 35 .000,00 

10- Aquisição de veículo para o Gabinete do Prefeito 40.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0011 – Organização e Modernização Administrati va 
OBJETIVOS:  
- Equipar as várias unidades Administrativas, com móveis, máquinas, birôs, 

fichários e equipamentos diversos de trabalho, tornando-as mais eficientes; 
- Proporcionar o bom funcionamento das várias unidades Administrativas, com 

locação de equipamentos. 
AÇÕES VALOR (R$)  

01- Aquisição de equipamentos e Material Permanente 15.000,00 

02- Locação de equipamentos 8.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0015 – Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão F inanceira 
do Município 

OBJETIVOS:  



- Dotar a Prefeitura de uma nova organização, mais moderna e eficiente, na 
prestação de  serviços Administrativos e no atendimento à coletividade. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- 
Reestruturação Administrativa e Manutenção do Sistema de 
controle Interno 

5.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0017 – Informática  
OBJETIVOS:  
- Modernizar os serviços de controle financeiro e administrativo agilizando as 

informações, e assegurando maior grau de confiabilidade nos dados, com 
manutenção dos mesmos,  aquisição e/ou locação de novos programas de 
softwares de controle financeiro  e  administrativo; 

- Oferecer aos educandos da área rural a possibilidade de receber aulas de 
informática na própria escola em que estudam ou em outra próxima; 

- Proporcionar ao Gabinete do Prefeito e às Secretarias Municipais maior eficiência 
e agilidade com novos equipamentos de informática. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- Ampliação, Melhoria e Manutenção do Sistema de Informática 30.000,00 

03- 
Implantação de Laboratório de Informática em escolas 
municipais 

12.000,00 

04- Aquisição de Equipamentos de informática 15.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0021 – Segurança do Cidadão  
OBJETIVOS:  
- Proteger o patrimônio e auxiliar a polícia no patrulhamento noturno, transito e 

JARI. (Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Transito) junto ao Detran; 
- Construção de passeios Públicos em ruas e avenidas, dotadas de calçamento, 

para fins de embelezamento e facilidade de locomoção, além de facilitar o trânsito; 
- Implantar no Município, condições de deslocamento e identificação de localidades, 

ruas, avenidas e placas de sinalização de Trânsito; 
- Repassar recursos financeiros destinados ao sistema de segurança coordenados 

pelo CONSEPRO. 
AÇÕES VALOR (R$)  



01- 
Instituição de convênio com a  Secretaria de Segurança Publica 
ou sua representante 

1.500,00 

03- Construção de Passeios Públicos 40.000,00 

04- 
Dotar o Município de sinalização urbana e identificação de ruas, 
praças, logradouros, artérias e lombadas 

3.500,00 

05- Repasse para o CONSEPRO 2.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0025 – Serviços de Assistência ao Idoso  
OBJETIVOS:  
- Prestar Assistência social a idosos, bem como incentivar a participação dos 

mesmos em atividades para a promoção e integração social, fornecer as 
condições necessárias para deslocamento, alimentação e entretenimento. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- Assistência a Pessoas Idosas 3.500,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0026 – Serviços de Assistência ao Deficiente  
OBJETIVOS:  
- Prestar Assistência a portadores de deficiências para minimizar as dificuldades 

por eles encontradas no dia-a-dia. Dar tratamento com médicos e equipamentos 
adequados, em nosso município ou fora dele quando necessário. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- Apoio a portadores de Deficiência 5.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0027 – Serviços de Proteção à Criança e ao Adolesce nte 
OBJETIVOS:  
- Prestar Assistência às crianças para minimizar as dificuldades por eles 

encontradas. Dar ocupação nas mais diversas áreas para melhor formar nossas 
crianças. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- Apoio à criança e adolescente 2.000,00 

 



PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0028 – Assistência ao Educando  
OBJETIVOS:  
- Aderir a diferentes programas: Dinheiro direto na Escola, Programa Nacional de 

Biblioteca na escola PNBE/MEC, TV Escola/MEC Bolsa Escola e Outros.  Dar às 
crianças estudantes, tratamento médico, odontológico, inclusive aquisição de 
óculos para os necessitados, alimentação, vestuário, assistência social, auxílio 
para aquisição de material didático e de apoio, e pagamento de Transporte para 
Estudantes; 

- Oferecer ao jovem estudante condições de concluir seus estudos, em outros 
centros; 

- Dar aos estudantes em geral, tratamento médico, odontológico inclusive aquisição 
de óculos, alimentação, vestuário, assistência social, auxilio para aquisição de 
material didático e auxílio no pagamento de transporte Escolar da rede municipal e 
auxílio financeiro a universitários que se deslocam para outros municípios; 

- Oportunizar aos alunos carentes condições de possuir e valorizar o seu material; 

- Oportunizar aos educandos o material necessário para melhor desenvolver o 
aprendizado. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- Assistência e Apoio aos educandos 15.000,00 

04- Transporte de Alunos para centros Educacionais 18.000,00 

05- Assistência e apoio ao educando 18.000,00 

06- 
Aquisição de material pedagógico básico de consumo para  o 
educando carentes 

3.000,00 

07- Fornecer Kit escolar ao educando 16.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0029 – Assistência Social Geral  
OBJETIVOS:  
- Dar oportunidade aos portadores de dependências para que juntos possam 

encontrar oportunidades para  reabilitação e melhor convívio sócio familiar; 
- Aquisição de equipamentos e material permanente para o setor de assistência 

social e seus programas. 
AÇÕES VALOR (R$)  

01- Formação de grupos de apoio aos  dependentes químicos 2.000,00 

02- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 4.000,00 



 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0030 – Assistência Social Comunitária  
OBJETIVOS:  
- Incentivar a realização de feiras do Artesanato, envolvendo crianças e adultos; 

- Prestar assistência social, odontológica, médica, aquisição de alimentos, 
vestuário, cobertores, pagar despesas referentes à regularização de documentos, 
inclusive segunda via,  auxílio funeral e outras a pessoas carentes cadastradas do 
nosso  município; 

- Aquisição de equipamentos e material permanente para o setor de assistência 
social e seus programas; 

- Dar oportunidade para as famílias cadastradas a efetuarem trabalhos junto ao 
viveiro comunitário a fim de agregar renda a família; 

- Prestar assistência social e psicológica, aquisição de alimentos, vestuário, 
cobertores, despesas com regularização de documentos, inclusive segundas-vias, 
bem como pagar despesas de menores internados em abrigos ou casas de 
assistência. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- Incentivo e valorização a exposição e comercialização de 
artesanatos 

1.500,00 

03- Assistência Social a Pessoas Carentes 12.000,00 

06- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 3.500,00 

07- Construção de um viveiro comunitário 1.000,00 

08- Assistência Social e Psicológica para menores 20.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0035 – Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos  
OBJETIVOS:  
- Aquisição de medicamentos para distribuição a população residentes no 

município. 
AÇÕES VALOR (R$)  

01- Implementar e manter a Farmácia da Unidade Básica de Saúde 80.000,00 

 



PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0036 – Normalização, Controle e Fisc alização da Vigilância Sanitária  
OBJETIVOS:  
- Dotar de condições para a implantação de um sistema de controle de doenças 

transmissíveis através de agentes comunitários ou pessoal da Secretaria da  
Saúde. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- Controle de doenças transmissíveis 10.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0038 – Orientação e Complementação Alimentar  
OBJETIVOS:  
- Acrescentar ao cardápio mais alimentos naturais produzidos no próprio município. 

Assim também como adquirir produtos das empresas do município valorizando e 
incentivando as mesmas. 

AÇÕES VALOR (R$)  

02- 
Melhorias no fornecimento da Merenda Escolar nas escolas 
municipais 

20.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0041 – Educação Pré -Escolar  
OBJETIVOS:  
- Aumentar o quadro de funcionários em geral e criar novos cargos para melhor 

desenvolvimento das tarefas gerando melhor qualidade de trabalho. 
AÇÕES VALOR (R$)  

02- 
Contratação e criação de cargos de docentes e outros 
funcionários para atuarem na Educação Infantil 

10.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0043 – Erradicação do Analfabetismo  
OBJETIVOS:  
- Oportunizar o acesso à escola para as pessoas que não foram alfabetizadas 

quando crianças. 
AÇÕES VALOR (R$) 



02- 
Cedência de prédios escolares para realização de aulas do 
MOVA e EJA 

1.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0044 – Cursos de Qualificação  
OBJETIVOS:  
- Destinar recursos para realização de cursos, seminários e treinamentos para 

professores e funcionários de escolas municipais, pessoais da SMECD e 
motoristas da Educação; 

- Destinar recursos inclusive a nível de Ensino Superior para capacitação de 
Professores Municipais; 

AÇÕES VALOR (R$)  

02- Fornecimento de cursos de qualificação e motivação 2.500,00 

03- Formação de Professores 20.000,00 

 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0046 – Administração do Sistema Educacional  
OBJETIVOS:  
- Atualizar o Ensino fundamental trabalhando a realidade do momento embasado 

na LDB, buscando considerar o que for útil e aproveitável do Regimento ora em 
regência, buscando fazer as alterações e inclusões necessárias. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- 

Construção do PPP (Plano Político Pedagógico), Plano de 
Ensino, novo Regimento Escolar e PPE (Plano Plurianual 
Escolar) 

2.000,00 

 
PRIORIDADES E METAS PARA 2006 

DESPESAS POR PROGRAMA 
PROGRAMA: 0047 – Ensino Regular 
OBJETIVOS:  
- Manutenção de classe de ensino Fundamental; 

- Dar condições de acesso à educação ao educando que reside em locais distantes 
das escolas, conforme determina a LDB da educação, seja com veículos da 
própria municipalidade ou através de terceirização dos serviços; 



- Valorizar e preservar o Meio Ambiente, trabalhando a conscientização de que é 
fundamental o cultivo de hortaliças, árvores frutíferas, flores ornamentais, árvores 
de diferentes espécies e restauração de arvores nativas que estão em fase de 
extinção. Utilizar hortaliças na merenda escolar, embelezar e fornecer fontes de 
lazer; 

- Aderir ao uso de uniforme durante o período de aula ou trabalho, permitindo desta 
forma que todos se apresentem de maneira mais igualitária; 

- Aquisição de material permanente e equipamentos diversos como televisão, 
geladeira, forno elétrico, jogos, piscina de acrílico, para crianças e outros para 
dotar de melhores condições de assistência; 

- Adquirir livros (para formação de bom acervo bibliográfico), revistas, jogos, 
brinquedos, material ligado à área de Educação Física para melhor 
desenvolvimento do trabalho, assim como material de cantina e outros; 

- Oferecer a população e às crianças, condições de lazer e recreação. 

AÇÕES VALOR (R$)  

02- Manutenção de Classe de Ensino Fundamental 100.000,00 

03- Terceirização e manutenção do transporte escolar 268.000,00 

04- 

Desenvolver projetos de jardinagem, horticultura, pomar e 
arborização junto às escolas municipais envolvendo escola e 
comunidade em geral 

2.000,00 

12- 
Aquisição de vestuários para educandos, funcionários de 
escolas e docentes 

15.000,00 

15- Aquisição de Equipamentos e material Permanente 15.000,00 

20- Aquisição de material pedagógico, de cantina e de apoio 8.000,00 

21- Construção de Parques Recreativos em áreas urbanas ou rurais 5.000,00 

 
PRIORIDADES E METAS PARA 2006 

DESPESAS POR PROGRAMA 
PROGRAMA: 0048 – Práticas Desport., Recreat., e de Lazer das Comunid . Escolares  
OBJETIVOS:  
- Oportunizar a troca de experiências através de visitas, passeios, 

correspondências e outros entre diferentes escolas e órgãos de educação. 
AÇÕES VALOR (R$)  

01- Intercâmbio entre alunos e demais pessoas ligadas à educação 2.500,00 

 



PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0052 – Assistência à Educação Especial  
OBJETIVOS:  
- Dotar de condições para atender melhor a Educação Especial, com a criação ou 

manutenção de Escolas, bem como transporte adequado para deficientes. 
AÇÕES VALOR (R$)  

01- 

Criar ou Manter Convênio para Implantação ou Atendimento de 
Escolas de Educação Especial e Assistência Especial à 
deficientes 

1.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0054 – Desenvolvimento Cultural  
OBJETIVOS:  
- Dar condições de desenvolvimento da cultura, com a  aquisição de equipamentos 

de som diversos e material permanente, para implantação de uma banda 
Municipal. 

AÇÕES VALOR (R$)  

02- Aquisição de Equipamentos Musicais e Material Permanente 5.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0058 – Melhoramento da Infra -Estrutura Urbana  
OBJETIVOS:  
- Plantio de árvores ornamentais, flores, gramíneas, arbustos, criando um ambiente 

acolhedor e embelezando locais públicos; 
- Dotar o Município de praças, parques, jardins, largos, canteiros e muros, visando 

proporcionar à população áreas de lazer, e embelezar a cidade. 
AÇÕES VALOR (R$)  

01- Arborização da área Urbana 3.000,00 

02- 
Construção e melhoria de Praças, passeios, parques, Largos, 
Jardins, canteiros e muros 

30.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0059 – Política Habitacional  
OBJETIVOS:  



- Prestar assistência e serviços, no sentido de recuperar casas, de pessoas 
carentes, na cidade e interior do município e construir agro-vilas; 

- Dotar de condições de melhores instalações e de construção de residências para 
classes menos favorecidas; 

- Dar condições às famílias que residem em áreas invadidas para que possam 
morar com dignidade através da legalização das propriedades aonde residem. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- 
Recuperação de Habitações de Pessoas Carentes e construção 
de agro-vilas 

20.000,00 

02- Construção de Habitações populares 8.000,00 

03- Legalização de Lotes Urbanos 5.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0061 – Saneamento Geral  
OBJETIVOS:  
- Construir saneamento básico em loteamentos habitacionais e no perímetro urbano 

e legalização de terrenos. 
AÇÕES VALOR (R$)  

02- Construção de Rede de saneamento e urbanização de lotes 110.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0062 – Sistemas de Esgotos  
OBJETIVOS:  
- Ampliação das redes de esgoto pluvial e cloacal no município e construção de 

bocas-de-lobo, oferecendo condições satisfatórias ao povo evitando a poluição 
ambiental, e construção de estação de tratamento do esgoto cloacal, instalações 
de filtros e fossas. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- 
Implantação e Ampliação de Redes de esgoto e estação de 
Tratamento 

35.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0063 – Proteção ao Meio Ambiente  
OBJETIVOS:  



- Adquirir equipamentos e materiais para varredura de vias públicas e auxiliar na 
coleta do lixo; 

- Propiciar melhores condições de recolhimento e aproveitamento do lixo urbano; 

- Disponibilizar recursos e possibilitar parcerias para a implantação de unidades de 
conservação. 

AÇÕES VALOR (R$)  

05- Aquisição de Equipamentos e material para coleta de Lixo 2.500,00 

07- Manutenção da coleta seletiva do lixo 30.000,00 

12- Criação de Unidade de Conservação 3.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0067 – Iluminação Pública  
OBJETIVOS:  
- Manter em perfeitas condições as redes de iluminação pública, e na troca de 

lâmpadas e postes, pagamento da energia consumida. 
AÇÕES VALOR (R$)  

02- Manutenção e Conservação da rede de iluminação pública 100.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0069 – Vias Urbanas  
OBJETIVOS:  
- Melhorar as condições de trafegabilidade, nas sede do município e comunidades, 

com pavimentação e melhoria de passeios, ruas, avenidas, praças e largos e 
construção de meio-fios. 

AÇÕES VALOR (R$)  

03- Pavimentação e manutenção 120.000,00 

 
PRIORIDADES E METAS PARA 2006 

DESPESAS POR PROGRAMA 
PROGRAMA: 0072 – Mecanização Agrícola  
OBJETIVOS:  
- Destinar recursos para a aquisição de uma retro escavadeira traçada, caminhão 

caçamba, trator de pneu, semeadeira/plantadeira, grade aradora e outros 
equipamentos para utilização na Patrulha Agrícola municipal, visando incentivar o 
aumento da produção agrícola, melhorias nas condições de vida e da agricultura 
municipal; 



- Destinar recursos para terceirização de serviços de trator de esteira e trator de 
pneu com plantadeira para beneficiar pequenos produtores. Ampliando os 
serviços da Patrulha Agrícola Municipal. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- 
Destinação de recursos para a aquisição de máquinas e 
implementos agrícolas 

50.000,00 

02- 
Destinar recursos para terceirização de serviços de horas 
máquinas 

40.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0074 – Produção e Fomento Florestal  
OBJETIVOS:  
- Aquisição de equipamentos e materiais adequados para melhorar e aumentar de 

produção de mudas florestais e ornamentais do viveiro municipal de mudas. 
AÇÕES VALOR (R$)  

03- Melhoria e ampliação do horto florestal 1.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0075 – Assistência Financeira e Mater ial aos Pequenos Produtores  
OBJETIVOS:  
- Dotar de condições financeiras para sistema troca –troca de sementes, mudas e 

insumos agrícola (adubos fertilizantes, calcário) pequenos animais (alevinos, 
apicultura) gado leiteiro, reprodutores, matrizes, construção de hortas, estufas, 
construção de casas ou reformas para agricultores. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- Manutenção do sistema troca-troca através do FUNDAGRO 30.000,00 

 
PRIORIDADES E METAS PARA 2006 

DESPESAS POR PROGRAMA 
PROGRAMA: 0077 – Desenvolvimento da Pr odução Animal  
OBJETIVOS:  
- Aquisição de sêmen, equipamentos e utensílios (botijão p/ sêmen, aplicador e 

outros) para a realização da inseminação artificial em bovinos e suínos, visando o 
fortalecimento e melhoramento genético dos rebanhos. 

AÇÕES VALOR (R$) 

01- Ampliação e manutenção do programa de inseminação artificial 11.000,00 

 



PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0092 – Complexos Industriais  
OBJETIVOS:  
- Incentivar a instalação de agroindústrias oportunizando a transformação de 

produtos oriundos do setor agropecuário, possibilitando ao produtor rural melhorar 
sua renda e o conseqüente aumento da receita municipal; 

- Destinar recursos, material humano e subsídios que possibilitem o desempenho e 
bom andamento do PMDI 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- Incentivo à Agroindústria 1.000,00 

06- 
Implementar o Programa Municipal de Desenvolvimento 
Industrial – PMDI 

85.000,00 

 
 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0097 – Eletrificação Rural  
OBJETIVOS:  
- Apoiar juntamente com outros órgãos os programas de implantação de projetos de 

eletrificação rural, com isso eliminar a falta de energia elétrica no campo e 
melhorar significativamente a qualidade de vida das famílias beneficiadas; 

- Dar condições e assistência, para que sejam ampliados e instalados novas redes 
de energia, para Eletrificação Rural com potências monofásica e trifásica. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- Incentivo para programas de eletrificação rural 10.000,00 

03- Incentivo a Ampliação das Redes de Eletrificação Rural 5.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0099 – Serviços de Transporte Rodoviário  
OBJETIVOS:  



- Aquisição e ou locação de máquinas, motores e instrumentos auxiliares aos 
serviços rodoviários, tais como, Aparelho de Solda, Furadeira, Policorte, 
Equipamentos e ferramentas para Oficina Mecânica e Borracharia, Máquina de 
cortar grama elétrica e manual, Máquinas para podas de árvores e gramíneas,  
máquinas e veículos, sendo: 02 Caminhões, 02 Retroescavadeiras, 01 Rolo 
Compactador 01 Carregadores, 01 tratores de Esteiras, 01 Motoniveladoras, duas  
ambulância, 01 ônibus, 03 Micro ônibus, 04 peruas,  01 automóveis para o 
gabinete, 02 automóveis para Órgão Municipal de Educação, 01 Veículo  para  a 
Secretaria da Agricultura, um distribuidor de adubo orgânico, 01 Veículo  para  a 
Secretaria de obras,  02 camionetas, 01 compressor e perfuratriz de pedra, 
conjunto de britagem e usina para asfalto, bomba e tanque para abastecimento 
em sistema computadorizado,  alienação de máquinas e veículos, visando 
completar a frota e melhorar a eficiência na prestação de serviços. 

AÇÕES VALOR (R$)  

05- Aquisição e ou locação de equipamentos, máquinas e Veículos 300.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0101 – Construção, Restauração e Conservação de Estradas M unicipais  
OBJETIVOS:  
- Com a construção de pontes, pontilhões, bueiros e abrigos, teremos melhores 

condições de trafegabilidade. 
AÇÕES VALOR (R$)  

02- Construção de pontes, pontilhões, bueiros e abrigos 19.500,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0103 – Desporto Comunitário  
OBJETIVOS:  
- Estimular, difundir, organizar e propagar o esporte em todos os níveis, com auxílio 

e participação nos mesmos, até mesmo fora do Estado; 
- Destinação de recursos para promoção de gincanas e campeonatos municipais  

que promovam a integração das escolas do Município. 
AÇÕES VALOR (R$)  

01- Apoio e Incentivo ao Esporte Amador 8.000,00 

04- 
Destinação de recursos para promoção de gincanas e 
campeonatos municipais 

3.000,00 

 



PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0108 – Equipamentos para Saúde  
OBJETIVOS:  
- Aquisição de equipamentos e material permanente para os ambulatórios, Unidade 

de Saúde, equipamentos odontológicos e equipamentos de análises clínicas e 
veículos. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente e veículos 90.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0110 – Fomento a Arrecadação  
OBJETIVOS:  
- Incentivar agricultores com premiação para aumento de produtividade na área 

agrícola de nosso município, com participação na avaliação da Emater local; 
- Criar e manter programas que objetivem o aumento da arrecadação, para 

viabilizar ações governamentais. 
AÇÕES VALOR (R$)  

02- Incentivo para produtores destaques do município 1.000,00 

03- 
Implantação de novos programas de aumento de arrecadação, e 
manutenção dos atuais 

3.000,00 

 

PRIORIDADES E METAS PARA 2006 
DESPESAS POR PROGRAMA 

PROGRAMA: 0113 – Serviços de Saúde Pública  
OBJETIVOS:  
- Realizar anualmente, feira, no sentido de divulgar as potencialidades, 

conhecimentos e serviços da comunidade; 
- Compra de ambulâncias, para auxiliar na remoção e transporte de enfermos e 

doentes; 
- Celebrar convênio com hospitais regionais e contribuir com o Banco de Sangue 

regional para que o mesmo ofereça e mantenha qualidade no sangue que será 
utilizado pela população de nosso Município; 

- Oferecer treinamento adequado aos profissionais da saúde para melhor atender a 
população do município, celebrar convênio com profissionais da saúde agilizando 
o atendimento a pacientes carentes de nosso município; 



- Destinar recursos para manter e ampliar o atendimento e oferecer saúde de boa 
qualidade a toda a população do Município; 

- Conveniar com a União e o Estado na área da saúde e oferecer a população os 
diversos programa por Eles desenvolvidos.(PACS, PSF, VIG. SANITÁRIA e 
PIDEMIOLÓGICA), entre outros. 

AÇÕES VALOR (R$)  

01- Realização de Feira Anual de Saúde 3.000,00 

02- Aquisição de Ambulâncias 90.000,00 

03- Celebrar convênio com hospitais e Banco de sangue regional 50.000,00 

04- Capacitação e Convênios com Profissionais de saúde 150.000,00 

06- Manutenção sistema municipal da Saúde 300.000,00 

07- Celebrar convênios com a União e o Estado na área da saúde 200.000,00 

    


