
                                   LEI N°°°° 476/2002                                                  de 26 de Novembro de 2002. 
 
 

   “ALTERA A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, e dá outras providências”. 
 

 

HARDI MILTON EICKHOFF, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte; 
 
 
 

LEI: 
 
 

Art.1° - A presente Lei tem o objetivo de alterar a Lei Municipal n° 462/2002, de 11 de Outubro de 2002, 
especialmente o anexo I – das Metas Prioritárias, visando adequar a Lei de Diretrizes Orçamentária aos 
objetivos pretendidos pela Municipalidade, excluindo, alterando e incluindo metas e objetivos a fim de atender 
o que o Município precisa e atingir o que pretende realizar. 
 

Art.2° - Ficam excluídas do anexo I da Lei Municipal n° 462/2002 as metas e objetivos constantes do anexo I da 
presente Lei.  
 

Art.3° - Ficam alteradas as metas e objetivos do anexo I da Lei Municipal n° 462/2002 conforme anexo II da 
presente Lei.  
 

Art.4° - Ficam incluídas no anexo I da Lei Municipal n° 462/2002 as metas e objetivos constantes do anexo III 
da presente Lei. 
 

Art.5° - O anexo I da Lei Municipal n° 462/2002, de 11 de Outubro de 2002, passa a vigorar com a nova 
redação, conforme anexo IV da presente Lei. 
 

Art.6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em 
26 de Novembro de 2002. 

 
 

        HARDI MILTON EICKHOFF 
     Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registre-se e Publique-se: 

 
 
    Adriana Cristine Mäger 

                              Sec. Mun. de Administração e Planejamento 



 

ANEXO II - METAS PRIORITÁRIAS A SEREM ALTERADAS  
METAS OBJETIVO RECURSOS 

II – EXECUTIVO   

Manutenção dos Conselhos Municipais. Manter Conselhos Municipais previstos na Lei Orgânica do Município, com o objetivo de 
descentralizar a administração popular no processo administrativo do Município. 

Próprios 

Manutenção do sistema troca-troca Aumentar a produtividade oferecendo sementes e matrizes financiadas, calcário, adubo e 
outros, para pagamento na safra. 

Próprios e Estadual 

Abertura, ampliação, encascalhamento e 
conservação das estradas municipais. 

Ampliar, melhorar, encascalhar e conservar as estradas municipais visando dar as melhores 
condições de tráfego, incluindo-se no programa todas as obras necessárias, inclusive pontes, 
pontilhões e bueiros. 

Próprios 

 



  

ANEXO III - METAS PRIORITÁRIAS A SEREM INCLUÍDAS  
METAS OBJETIVO RECURSOS 

II – EXECUTIVO   

Programa Morar Melhor Construir casas populares visando atender as famílias de baixa renda da zona urbana e rural 
do Município. 

Próprios 

Manter a Biblioteca Pública e o Museu Visa manter a Biblioteca Pública e o Museu Municipal oportunizando o aprimoramento dos 
conhecimentos literários, científicos e culturais da população. 

Próprios 

Manutenção dos Serviços de Trânsito. Destina-se a manter os serviços de trânsito no âmbito municipal, inclusive através da 
celebração de convênios. 

Próprios e Estadual 
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ANEXO IV - METAS PRIORITÁRIAS  
METAS OBJETIVO RECURSOS 

I – LEGISLATIVO   

Aquisição de equipamentos e material 
permanente. 

Adquirir móveis, equipamentos, máquinas e utensílios, para equipar convenientemente a 
Câmara Municipal. 

Próprios 

Divulgação Oficial Promover a divulgação dos atos oficiais do Poder Legislativo que são de interesse dos 
munícipes.  

Próprios 

Cursos de aperfeiçoamento Dar condições dos servidores e vereadores atualizarem-se na sua área de atuação, 
desenvolvendo assim um trabalho qualificado e de interesse da Municipalidade. 

Próprios 

II – EXECUTIVO   

Aquisição de equipamentos e material 
permanente 

Adquirir móveis, equipamentos, máquinas e utensílios para equipar convenientemente os 
órgãos da administração municipal. 

Próprios 

Aquisição de veículos Adquirir automóveis para atender aos diversos órgãos municipais e suas atividades 
administrativas 

Próprios 

Conservação de veículos Dar condições aos veículos de uso dos diversos órgãos da administração municipal de 
circularem convenientemente 

Próprios 

Construção e ampliação de prédios 
públicos. 

Construir e ampliar prédios públicos. Próprios 

Conservação e manutenção de prédios 
públicos 

Dar perfeitas condições de uso aos prédios utilizados pela administração municipal, como 
pinturas, mudanças de aberturas, portas, fechaduras, e outras que se fizerem necessárias. 

Próprios 

Divulgação Oficial Promover a divulgação dos atos oficiais de interesse dos munícipes Próprios 

Cursos de aperfeiçoamento profissional Dar condições ao servidor municipal de atualizar-se na sua área de atuação, para que possa 
desenvolver trabalho qualificado em prol da municipalidade. 

Próprios 

Manutenção dos Conselhos Municipais. Criar e manter Conselhos Municipais previstos na Lei Orgânica do Município, com o objetivo 
de descentralizar a administração popular no processo administrativo do Município. 

Próprios 

Aquisição de Cotas Capital Ceriluz Prevê a melhoria do sistema de energia urbana e rural Próprios 

Construção de Abastecedouros Visa a construção de abastecedouros nas comunidades, proporcionando uma forma Próprios 
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Comunitários adequada de abastecer pulverizadores sem buscar água diretamente em fontes naturais, 
evitando assim a contaminação com agrotóxicos. 

Manutenção dos Abastecedouros 
Comunitários 

Visa a manutenção dos abastecedouros comunitários, proporcionando uma forma adequada 
de abastecer pulverizadores sem buscar água diretamente em fontes naturais, evitando 
assim a contaminação com agrotóxicos. 

Próprios 

Assistência ao pequeno produtor Dar apoio técnico ao pequeno produtor, promovendo seminários, palestras e cursos, 
colocando a disposição máquinas e implementos agrícolas, diretamente, e através de 
convênios com órgãos oficiais Estaduais, Federais, e através de contrato com entidades 
especializadas. 

Próprios 

Manutenção de veículos, máquinas e 
implementos agrícolas 

Conservar veículos, máquinas e implementos agrícolas com manutenção adequada para 
oferecer melhores serviços aos produtores do Município. 

Próprios 

Manutenção do sistema troca-troca Aumentar a produtividade oferecendo sementes e matrizes financiadas, calcário, adubo e 
outros, para pagamento na safra. 

Próprios e Estadual 

Manutenção dos Programas de Incentivos 
agropecuários e agroindustriais 

Incentivar e dar condições para a produção animal e vegetal, estimular a industrialização e 
auxiliar na comercialização. 

Próprios 

Manutenção do Programa de Extensão 
Rural 

Realizar programas de caráter educativo, através do qual serão prestados serviços de 
assistência técnica, econômica e social, com acompanhamento nas propriedades rurais, 
incentivando principalmente a agroecologia e o associativismo de produtores. 

Próprios 

Reflorestar áreas municipais Criar condições e incentivos para que seja realizado reflorestamento em áreas que ofereçam 
dificuldades para a prática da agricultura 

Próprios 

Assoreamento de beiras de rios e 
nascentes de água 

Proteger e conservar rios e nascentes de água através do reflorestamento em seus arredores Próprios 

Manutenção da Educação Infantil 

 

 

Visa a manutenção da educação infantil que tem como finalidade o desenvolvimento integral 
da criança até os seis anos de idade, em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família, da comunidade, Estado e União.  Pode ser oferecida em 
creches ou entidades equivalentes e pré-escolas. 

Próprios 

 

 

Reaparelhamento Operacional Pré-Escolar 

 

Equipar a pré-escola de acordo com os padrões mínimos de infra-estrutura, para o 
funcionamento adequado das instituições de educação infantil, tais como: espaço interno 
(iluminação, ventilação, visão para o espaço externo, rede elétrica e segurança, água 
potável, esgotamento sanitário); instalações sanitárias e para higiene pessoal das crianças; 
instalação para preparo e/ou serviço de alimentação; ambiente interno e externo para o 

Próprios 
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desenvolvimento das atividades, conforme as diretrizes curriculares e a metodologia da 
educação infantil, incluindo repouso, a expressão livre, o movimento e o brinquedo; 
mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos adequados às faixas etárias e as 
necessidades do trabalho educacional, entre outras. 

 

 

 

Manutenção do Ensino Municipal 

 

Compreende a manutenção do ensino nas escolas municipais, de forma a universalizar o 
atendimento de toda a clientela do ensino fundamental, garantindo o acesso e a permanência 
de todas as crianças na escola, especialmente no tocante a utilização dos recursos 
humanos, provendo ainda a contratação de serviços, aquisição de materiais diversos, tais 
como de higiene, limpeza, de expediente, etc., necessários e indispensáveis para o 
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 

Próprios e Federal 

 

 

 

Reaparelhamento Operacional das Escolas 

 

Equipar as escolas municipais de acordo com os padrões mínimos de infra-estrutura, para o 
ensino fundamental, compatíveis com o tamanho dos estabelecimentos e de acordo com a 
realidade, tais como: água potável, biblioteca, laboratório, serviço de merenda escolar, 
atualização e ampliação do acervo das bibliotecas, mobiliário, equipamentos e materiais 
pedagógicos, telefone e serviço de reprodução de textos, informática e equipamento 
multimídia para o ensino, entre outros, com o apoio do Estado, da União e da comunidade 
escolar. 

Próprios e Federal 

Manutenção de Prédios Escolares Destina-se a conservação, ampliação e melhoria dos prédios das Escolas da rede municipal 
de ensino, de acordo com os padrões mínimos de infra-estrutura para o ensino fundamental 
como espaço, segurança, temperatura ambiente, insolação, ventilação, pintura, iluminação, 
rede hidráulica e elétrica, instalações sanitárias e para higiene, espaço para esporte, 
recreação e de outros serviços diversos, provendo também a aquisição de materiais e 
prestação de serviços para a consecução desta finalidade. 

Próprios 

Construção e ampliação de Escolas 

 

Destina-se a construção e ampliação de salas de aula, entre outras, na Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Dom Pedro I, objetivando atender a demanda de alunado do Município. 

Próprios 

Construção e Manutenção de Projetos 
Escolares 

Visa destinar recursos financeiros que viabilizem o desenvolvimento de projetos nas escolas, 
como a construção e manutenção de hortas, aviários, entre outros, de acordo com o Projeto 
Político Pedagógico da Escola. 

Próprios 

Manutenção de Quadras Escolares Manter junto às escolas municipais quadras esportivas para que os alunos desenvolvam a 
prática de esportes e educação física. 

Próprios 

Realização de Encontros e Seminários de 
Educação 

Visa a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis, através da formação continuada, 
em especial dos professores (as), alunos (as) e comunidade, promovendo o desenvolvimento 

Próprios 
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 cultural e oferecendo a oportunidade de estudo, pesquisa e atualização. 

Formação e Capacitação de Docentes 

 

Visa oferecer condições para a capacitação de docentes, cuja finalidade é de melhorar a 
qualidade de ensino no município. 

Próprios 

Manutenção do Transporte Escolar 

 

Visa a manutenção dos veículos utilizados no transporte escolar, através da aquisição de 
equipamentos, materiais e serviços diversos, oportunizando o acesso e a permanência na 
escola, inclusive com a contratação de pessoas jurídicas, para prestação do serviço.  

Próprios e Estadual  

Merenda Escolar 

 

Suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos beneficiários do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, complementado com recursos próprios do Município e 
Estado, através da aquisição de gêneros alimentícios, equipamentos, materiais permanentes, 
pagamento de transporte e/ou armazenagem da merenda escolar entre outros, a fim de 
proporcionar no mínimo uma refeição diária adequada. 

Próprios, Estadual e Federal 

Educação Especial 

 

Proporcionar o desenvolvimento de indivíduos portadores de deficiências mediante a 
assistência educacional de acordo com suas possibilidades e aptidões, de forma a favorecer 
e apoiar a integração destes educandos em classes comuns, em parceria com as áreas da 
saúde e assistência social. Utilizar alternativas pedagógicas recomendadas e recursos 
humanos especializados. Conforme as necessidades da clientela, incrementar o atendimento 
com salas de recursos, ambientes especiais, equipamentos, mobiliários adequados, entre 
outros. 

Próprios 

Incentivo, Apoio e Participação no Esporte 
Amadorista 

 

Promover o desporto amador junto à comunidade do Município, conforme Calendário de 
Eventos, através de torneios, campeonatos e outros, inclusive com premiações, incentivando 
o esporte nas escolas e comunidades, visando e valorizando a participação esportiva desses 
elementos. 

Próprios 

Manutenção do Ginásio de Esportes Manter em condições de utilização o ginásio municipal, destinado à prática esportiva e de 
lazer. 

Próprios 

Manter o Transporte Escolar do Ensino 
Médio e Ensino Superior: 

Proporcionar aos estudantes do Município que freqüentam o ensino médio e ensino superior 
o Transporte Escolar, a fim de obterem condições de continuidade em seus estudos e 
conseqüentemente melhor preparação para o mercado de trabalho. 

Próprios e Estadual 

 

Subvenção aos universitários Incentivar os estudantes universitários do Município à permanência na univesidade, através 
de auxílio financeiro para custeio de despesas com transporte escolar. 

Próprios 

Aquisição de Acervo Bibliográfico  Visa proporcionar a criação, aumento e desenvolvimento de acervo bibliográfico do Próprios 
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Município. 

Incentivo à Cultura, à Música e à Arte 

 

Criar condições e incentivo à cultura, música e arte em geral através de eventos e festivais, 
repassando recursos financeiros, valorizando as atividades artísticas e culturais da 
população. Disponibilizar recursos para pessoal qualificado e aquisição de instrumentos 
musicais visando despertar o interesse e a vocação dos jovens para a cultura. 

Próprios 

Promoção de Eventos Culturais 

 

Promover a realização de eventos culturais de modo a divulgar a tradição cultural e histórica 
de desenvolvimento do Município. 

Próprios 

Promoção do Turismo Promover e divulgar o Turismo através de eventos promocionais, bem como criar condições 
de incentivo ao Turismo através de pontos turísticos no Município.   

Próprios e Federal 

Manter o Centro de Informações Turísticas 
e Casa Artesanal 

Manter o Centro de Informações Turísticas e Casa Artesanal visando divulgar os produtos 
produzidos em nosso Município. 

Próprios 

Assistência Médica, odontológica, de 
enfermagem e sanitária à população 

Promover a assistência médica, odontológica e de enfermagem à população em postos de 
saúde e hospitais, incluindo-se a aquisição medicamentos, exames laboratoriais e 
radiológicos entre outros, utilizando-se para tanto os recursos disponíveis e contratação de 
serviços. 

Próprios, Estadual e Federal 

Manutenção dos Serviços de assistência 
médica e de enfermagem 

Oferecer condições ás unidades que prestam serviços de atendimento à saúde da população 
de atender adequadamente suas funções, tanto com pessoal, material, serviços, 
equipamentos médicos, odontológicos e ambulatoriais, e outros que se fizerem necessários. 

Próprios, Estadual e Federal 

Ampliação de Postos de Saúde e 
Ambulatórios 

Ampliar ambulatórios e Postos de Saúde, incluindo-se a aquisição de equipamentos 
necessários para o seu funcionamento. 

Próprios 

Conservação e manutenção dos prédios 
dos ambulatórios e postos de saúde 

Conservar e manter em condições de funcionamento os prédios onde funcionam os 
ambulatórios médicos e os postos de saúde. 

Próprios 

Saúde Preventiva Efetuar campanhas permanentes de saúde preventiva com a realização de reuniões, 
palestras, seminários, visitas domiciliares, através da equipe profissional da Secretaria, e da 
manutenção dos programas de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da 
Família. Desenvolver ações e serviços de saúde através do Programa Piso de Atenção 
Básica, Programa Vigilância Sanitária, Programa Vigilância Epidemiológica, Programa 
Farmácia Básica, Programa Municipalização Solidária, entre outros. 

Próprios, Estadual e Federal 

Incentivo à produção de ervas medicinais Desenvolver a produção de ervas medicinais para usar principalmente na saúde preventiva,  Próprios e Estadual  
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tratando da saúde com produtos naturais e de baixo custo. 

Equipar Postos de Saúde e Ambulatórios Destina-se à aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários a manutenção 
dos serviços de saúde. 

Próprios, Estadual e Federal 

Auxílio ao Grupo de 2ª e 3ª Idade Dar apoio ao grupo de 2ª e 3ª Idade quer em recursos humanos, equipamentos, veículos, 
servicos e outros necessários para o bom funcionamento do mesmo, com a finalidade da 
recreação, intercâmbio e bem estar desta faixa etária. 

Próprios 

Manutenção dos Serviços de Limpeza 
Pública 

Compreende ações relativas a coleta, transporte e destinação final do lixo domiciliar e dos 
resíduos oriundos dos serviços de saúde e outros, bem como varredura, lavagem e limpeza 
em geral de vias públicas. 

Próprios 

Abastecimento de água Manter e ampliar a rede de abastecimento de água nas comunidades do município, inclusive 
com abertura de poços artesianos e reservatórios. 

Próprios 

Reforma de Casas Populares Reformar casas populares visando recuperar e melhorar as condições de habitação da 
população de baixa renda da zona urbana e rural. 

Próprios 

Construção de Módulos Sanitários e 
Lavanderias 

Compreende as ações desenvolvidas em beneficio das famílias de baixa renda, envolvendo 
saúde pública. 

Próprios 

Assistência Social à população carente Prestar assistência social à população carente do município, dando proteção e 
acompanhamento necessário, integrando o programa com a saúde e a educação. 

Próprios 

Auxílios Conceder e prestar auxílios às pessoas carentes. Próprios 

Assistência à criança e ao adolescente Promover a assistência e proteção da criança e do adolescente nos termos do Estatuto da 
Criança, através de ações diretas ou em convênio com órgãos estaduais ou federais. 

Próprios 

Conservação e manutenção da rede de 
iluminação pública 

Conservar e manter em perfeitas condições a rede de iluminação pública. Próprios 

Ampliação, remodelação e manutenção de 
parques, praças e jardins 

Ampliar, remodelar, as praças e jardins, inclusive com calçamento e ajardinamento, dando 
melhores condições de ser usufruído pela população. 

Próprios 

Conservação e manutenção da frota de 
veículos, máquinas e implementos 
rodoviários. 

Manter a frota de veículos, máquinas e implementos rodoviários em perfeitas condições de 
uso. 

Próprios 

Abertura, ampliação, encascalhamento e 
conservação das estradas municipais. 

Ampliar, melhorar, encascalhar e manutenção as estradas municipais visando dar as 
melhores condições de tráfego, incluindo-se no programa todas as obras necessárias, 

Próprios 
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inclusive pontes, pontilhões e bueiros. 

Telefonia Urbana Implantar e manter os sistemas e redes de telefonia urbana Próprios 

Telefonia Rural Levar à zona rural sistema de telefonia, ofecerendo melhores condições de comunicação, 
objetivando a fixação do homem no campo. 

Próprios 

Arborização de vias municipais Arborizar as laterais das principais estradas e ruas Municipais, principalmente entradas e 
saídas das localidades e em seus interiores, melhorando a aparência e presença das 
mesmas. 

Próprios 

Manutenção dos Serviços de Trânsito Destina-se a manter os serviços de transito no âmbito municipal, inclusive através da 
celebração de Convênio. 

Próprios e Estadual 

Manter a Biblioteca Pública e o Museu Visa manter a Biblioteca Pública e o Museu Municipal oportunizando o aprimoramento dos 
conhecimentos literários, científicos e culturais da população. 

Próprios 

Programa Morar Melhor Construir casas populares visando atender as famílias de baixa renda da zona urbana e rural 
do Município, através do Programa Morar Melhor. 

Próprios 

 

 

 

 

 

 


