
LEI Nº 544, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003. 
 

 Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para 
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 
de 2004. 

 
O Prefeito Municipal. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1° Esta lei estabelece, em cumprimento ao disposto no art. 165, §2°, da Constituição 

Federal, na Lei complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, e Lei Orgânica do Município, as 
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Município de Nova Ramada para o exercício de 
2004, compreendendo: 

I – as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento fiscal da administração pública 
municipal; 

II – a organização e estrutura do orçamento; 
III – as prioridades e metas da administração pública municipal; 
IV – as disposições relativas à política de pessoal; 
V – as disposições sobre as alterações na legislação tributária; 
VI – as disposições finais. 

CAPÍTULO I 
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 

Art. 2° A Lei Orçamentária deverá atender ao previsto na Lei Complementar n° 101, de 04 de 
maio de 2000, assim como na Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, e demais disposições legais que 
lhe forem aplicáveis.  

Art. 3° No projeto da Lei Orçamentária serão alocados os recursos relativos aos percentuais 
exigidos pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município para as áreas de Educação, Saúde e 
Agricultura. 

Art. 4° A proposta orçamentária será elaborada considerando as prioridades e objetivos 
estabelecidos no Anexo próprio desta Lei e as disponibilidades de recursos financeiros, observados, 
ainda, os seguintes critérios: 

I – os investimentos em face de execução terão preferência sobre novos projetos; 
II – a programação de novos projetos não poderá dar-se às custas de anulação de dotações 

destinadas a investimentos em andamento; 
III – o pagamento dos serviços da dívida, de pessoal e seus encargos terão preferência sobre as 

ações de expansão; 
IV – os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária devem manter compatibilidade 

com o Plano Plurianual e esta Lei. 
Art. 5° A previsão de recursos, a título de subvenções, auxílios ou qualquer outro benefício a 

entidades privadas, filantrópicas e sem fins lucrativos, e a pessoas naturais, de acordo com o artigo 26 
da Lei Complementar 101/2000, atenderão às exigências da lei municipal que regula o Plano de 
Subvenções e Auxílios, sujeitando-se, ainda, ao prescrito no art. 116, da Lei n° 8666-93. 

 Art. 6° A previsão de recursos orçamentários para custeio de despesas de competência de 
outros entes federados somente será admitida para as áreas de segurança pública, justiça eleitoral, 
fiscalização sanitária e tributária e de meio ambiente, educação, alistamento militar, ou a execução de 
projetos específicos de desenvolvimento econômico-social. 



CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO 

Art. 7° A proposta orçamentária, que o Poder Executivo encaminhará à Câmara de Vereadores 
conterá as receitas e despesas dos Poderes do Município. 

Art. 8° A receita para o exercício 2004, estimada, provisoriamente, em R$ 3.995.000,00, 
deverá ter a seguinte destinação: 
 I – para Reserva de Contingência, atendendo ao disposto no inciso III, do art. 5°, da Lei 
Complementar n° 101-2000, o percentual de 0,5% (meio ponto percentual) da receita corrente 
líquida; 
 II – para a manutenção da administração dos órgãos municipais, no valor suficiente para 
atender as despesas de seu regular funcionamento; 
 III – para a realização de programas de custeio, continuadas ou não, destinadas ao 
atendimento da população, no valor suficiente para implantação de programas propostos; 
 IV – para investimentos, até o montante do saldo dos recursos estimados.  

Parágrafo único. A reserva de contingência será aplicada na forma e nos termos da letra “b”, 
do inciso III, do art. 5°, da Lei Complementar n° 101-2000, e o disposto nesta Lei. 
 Art. 9° As receitas e despesas dos orçamentos da administração serão classificados e 
demonstrados segundo a legislação em vigor. 
 § 1° Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária, deverão ser elaborados a 
programação e o cronograma de execução mensal de desembolso. 
 § 2° No mesmo prazo do parágrafo anterior, as receitas previstas  serão desdobradas em metas 
bimestrais de arrecadação, com especificação em separado, quando cabível, das medidas de combate 
à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, 
bem como da devolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. 
 § 3° Os recursos vinculados serão utilizados unicamente para atender os objetivos de suas 
vinculações, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso.  
 § 4° Verificando-se, ao final de um bimestre, que a realização da receita não atendeu as metas 
de resultado primário e nominal, os poderes promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, 
nos 30 (trinta) dias subseqüentes, limitação de empenho e de movimentação financeira, através das 
seguintes medidas: 
 I – redução de despesas gerais de manutenção de órgãos, que não afetem seu regular 
funcionamento; 
 II – suspensão de programas de investimentos ainda não iniciados; 
 III – redução de despesas com viagens, cursos e intercâmbios; 
 IV – rígido controle de todas as despesas; 
 V – exoneração de ocupantes de cargos em comissão; 
 VI – outras medidas devidamente justificadas. 
 § 5° Para o efeito do §3º, do art. 16, da Lei Complementar n° 101-2000, considerar-se-á 
irrelevante a despesa de caráter não continuado, no valor de até R$ 8.000,00 (oito mil reais). 
 § 6°Até o final dos meses de janeiro e julho o Poder Executivo demonstrará e avaliará o 
cumprimento das metas fiscais de cada semestre, nos termos prescritos no §4º, do art.9° e de acordo 
com o disposto no art.63, da Lei Complementar n° 101-2000. 
 Art. 10. No projeto de lei orçamentária, constarão as seguintes autorizações: 
 I – para abertura de créditos suplementares; 
 II – para a realização de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, nos 
limites e prazos estabelecidos na legislação em vigor (LC 101-2000, Capítulo VII, seção IV, 
Subseção III); 



 III – para a realização de operações de crédito com destinação específica e vinculada a 
projeto, nos termos da legislação em vigor (LC 101-2000, Capítulo VII, seção IV, Subseção I); 

CAPÍTULO III 
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 Art. 11. As metas prioritárias da Administração Municipal para o exercício de 2004, atendido 
o disposto na Lei Municipal n° 356/2001, que instituiu o Plano Plurianual para o período de 2002-
2005, são as estabelecidas no anexo I desta Lei, dela parte integrante, compreendendo também:  
 I – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida; 

II – Demonstrativo das Despesas com Pessoal e Previdenciária – Executivo e Legislativo; 
 III – Demonstrativo do Resultado Nominal; 
 IV – Demonstrativo do Resultado Primário; 

V – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida; 
 VI – Demonstrativo da Situação Patrimonial, referente aos Exercícios de 2000, 2001 e 2002; 
 VII – Demonstrativo da Situação Patrimonial do Exercício de 2002; 

VIII – Demonstrativo da Aplicação de Recursos Decorrentes da Alienação de Ativos do 
Exercício 2003; 
 IX – Previsão da Receita para os Exercícios de 2004 e 2005; 

X – Receita Realizada nos Exercícios de 2001 e 2002; 
XI – Receita Projetada para o Exercício Corrente de 2003. 

 Art. 12. Os recursos da Reserva de Contingência destinados ao atendimento de passivos 
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, serão utilizados para: 
 I – pagamento de condenações judiciais de pequeno valor, não sujeitas a precatório, que venha 
a ser exigido no curso do exercício; 
 II – atendimento de medidas liminares ou antecipatórias de tutela expedidas pelo Poder 
Judiciário que importem desembolso financeiro; 
 III – atendimento de despesas decorrentes de situações de emergência ou calamidade pública, 
oficialmente declaradas; 
 IV – outros eventos congêneres. 
 § 1° A utilização dos recursos da Reserva de Contingência de que trata esta Lei dar-se-á 
mediante suplementação das dotações orçamentárias próprias para atendimento da despesa ou 
abertura de crédito especial, obedecido o seguinte: 
 I – as suplementações serão feitas sempre por decreto; 
 II – a abertura de crédito especial dependerá de autorização legislativa.  
 § 2° A partir do início do segundo quadrimestre do ano, os recursos da reserva de contingência 
não utilizados, que excederem a dois terços (2/3) do valor inicial, e, a partir do terceiro (3°), os que 
excederem a um terço (1/3), poderão ser utilizados para abertura de créditos adicionais que se fizerem 
necessários, desde que haja disponibilidade financeira para atender as correspondentes despesas.  

CAPÍTULO IV 
DAS DESPESAS RELATIVAS A PESSOAL 

Art. 13. No exercício de 2004, as despesas globais com pessoal e encargos sociais do 
Município, nos seus dois Poderes, deverão obedecer as disposições da Lei Complementar nº 101-
2000. 
 Parágrafo único. Para efeito de acompanhamento da despesa com pessoal, os Poderes 
Executivo e Legislativo publicarão, por quadro de pessoal, o total de cargos criados existentes e os de 
vagas preenchidas, assim como o de gastos com o total de vencimentos e remuneração pagos. 
 Art. 14. A criação de cargos, a alteração de estrutura de carreiras, a admissão de pessoal a 
qualquer título, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, só poderão ser feitos 



se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e 
aos acréscimos dela decorrentes, e atender ao disposto na Seção II, do Capítulo IV, e aos artigos 70 e 
71, da Lei Complementar n° 101-2000.  
 Art. 15. As despesas com pessoal elencadas no art. 18, da Lei Complementar n° 101-2000, 
não poderão exceder o limite previsto no art. 20, inciso III, letras “a” e “b”, da referida lei.  
 Art. 16. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a proceder: 
 I – ao preenchimento das vagas dos cargos  de provimento efetivo, mediante realização de 
concurso público, e dos cargos em comissão previstos em lei, estes com a função estrita de chefia, 
direção e assessoramento;  
 II – a conceder aumento ou revisão geral da remuneração ou outras vantagens, através de lei 
específica. 
 § 1º A efetivação do autorizado neste artigo somente poderá dar-se se atendido o disposto no 
art. 14 e 15 desta Lei. 
 Art. 17. São considerados objetivos da Administração Municipal o desenvolvimento de 
programas visando a: 
 I – valorização, desenvolvimento e profissionalização dos servidores públicos municipais, de 
forma a aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos; 
 II – capacitar os servidores para melhor desempenho de funções específicas; 
 III – proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores, através de programas 
informativos, educativos e culturais; 
 IV – melhorar as condições de trabalho, saúde e alimentação dos servidores; 
 V – racionalização dos recursos materiais e humanos, com vistas a diminuir os custos e 
aumentar a produtividade e eficiência no atendimento dos serviços municipais. 

CAPÍTULO V 
DAS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 Art. 18. Na estimativa das receitas tributárias serão considerados os efeitos das alterações da 
legislação e política tributária, especialmente os relacionados com: 
 I – revisão dos benefícios e incentivos fiscais existentes; 
 II – fiscalização e controle de renúncias fiscais condicionadas; 
 III – crescimento real do Imposto Predial e Territorial Urbano e do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, ou decorrente de revisão cadastral e incremento da fiscalização;  
 IV – modernização e desenvolvimento de métodos de auditoria fiscal, assim como a 
dinamização da cobrança e controle dos créditos tributários;  
 V – fiscalização direcionada para os setores de atividade econômica e contribuintes com maior 
representação na arrecadação; 
 VI – medidas de recuperação fiscal; 
 VII – adequação da legislação tributária municipal em decorrência de eventuais alterações do 
sistema tributário nacional;  
 VIII – incentivos ou benefícios fiscais em vigor ou a serem concedidos. 
 Parágrafo único. A concessão de novos benefícios ou incentivos fiscais, deverá atender ao 
disposto no art. 14, da Lei Complementar n° 101-2000, em especial quanto ao impacto orçamentário-
financeiro e medidas de compensação nele previstas.  

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 19. O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo para 
desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, 



agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com 
contrapartida. 
 Art. 20. O Poder Executivo não repassará recursos a órgãos que possuindo Tesouraria e/ou 
Contabilidade descentralizadas, não tiverem prestado contas dos valores anteriormente repassados. 
 Art. 21. Toda transferência de recursos públicos a entidades privadas fica sujeita a prestação 
de contas e avaliação de sua eficácia social.  
 Art. 22. A liberação dos recursos de que trata o art. 6° desta Lei subordinar-se-á aos seguintes 
requisitos:  
 I – celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere; 
 
 II – a atividade seja implementada no Município, ou no interesse dos munícipes; 
 III – o ente não estiver em mora no repasse dos recursos devidos, em atendimento de normas 
legais ou compromissos em vigor.  
 Parágrafo único. A celebração de convênios e outros ajustes de trata este artigo, para aplicação 
dos recursos orçamentários específicos destinados aos fins nele previstos, independem de lei 
específica ou de autorização legislativa.  
 Art. 23. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, antes do prazo final 
do encaminhamento da proposta orçamentária, os estudos e as estimativas da receita, inclusive da 
receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo do exercício em vigor, para que, nos 
termos do art. 29-A, da Constituição Federal, e do art. 12, §3°, da Lei Complementar n° 101-2000, 
possa elaborar sua proposta orçamentária.  
 Art. 24. A relação da proposta orçamentária deverá contar com a participação da sociedade, 
mediante a realização de audiências públicas, nos termos dispostos no Parágrafo único, do art. 48, da 
Lei Complementar n° 101-2000. 
 Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

           
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de Novembro 
de 2003. 

 
 

HARDI MILTON EICKHOFF 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Adriana Cristine Mäger 
Secretária Municipal de Administração e Planejamento 

 
 
 

Jamir Rogério Beazi 
Secretário Municipal da Fazenda 

 



METAS OBJETIVO RECURSOS  VALORES 
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

Festejos alusivos ao dia do Município Promover festejos alusivos ao dia do Município com o objetivo de integração entre
os Munícipes e o Poder Público.

Próprios                   
718,00                  

Aquisição de equipamentos e material
permanente

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

Próprios

GAB 2.000,00               
ADM 5.000,00               
ADM GERAL 10.000,00             
FAZ 4.500,00               
OBS 1.500,00               
EDU 16.134,85             
SAUDE 16.510,00             
AGR 4.000,00               

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

Próprios

FAZ 25.000,00             
SAUDE 10.000,00             

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

Próprios

GAB 12.000,00             
ADM 7.000,00               
FAZ 9.685,45               
EDU 6.701,15               
SAUDE 33.800,00             

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

OBS 4.000,00               
Divulgação Oficial Promover a divulgação dos atos oficiais de interesse dos munícipes Próprios

GAB 6.000,00               
ADM 3.000,00               



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

GAB 1.500,00               
ADM 2.000,00               
FAZ 3.520,00               
OBS 500,00                  
SAUDE 500,00                  
AGR 1.500,00               

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

SAUDE 500,00                  

500,00                  
EDU 1.000,00               

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

OBS 2.000,00               
Construção de Abastecedouros Comunitários Visa a construção de abastecedouros nas comunidades, proporcionando uma

forma adequada de abastecer pulverizadores sem buscar água diretamente em
fontes naturais, evitando assim a contaminação com agrotóxicos.

Próprios

AGR 9.145,00               
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

AGR 3.860,00               
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

AGR 5.300,00               
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

AGR 49.508,00             
Manutenção do sistema troca-troca Aumentar a produtividade oferecendo sementes e matrizes financiadas, calcário,

adubo e outros, para pagamento na safra.
Próprios e
Estadual
AGR 77.000,00             

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

AGR 6.000,00               



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

AGR 18.400,00             
Reflorestar áreas municipais Criar condições e incentivos para que seja realizado reflorestamento em áreas

que ofereçam dificuldades para a prática da agricultura
Próprios

AGR
4.000,00               

Assoreamento de beiras de rios e nascentes de
água

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

Próprios

AGR 5.000,00               

EDU 16.690,00             

EDU 1.000,00               

EDU 140.894,45           
269.500,00           

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

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 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.

Próprios



EDU 3.000,00               
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

EDU 2.000,00               

EDU 20.000,00             
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

EDU 2.000,00               
Manutenção de Quadras Escolares Manter junto às escolas municipais quadras esportivas para que os alunos

desenvolvam a prática de esportes e educação física.
Próprios

EDU
2.000,00               

EDU 5.000,00               

EDU 10.000,00             
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 

EDU 107.620,00           
12.100,00             

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

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

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

Próprios

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



EDU 12.270,00             

EDU 11.000,00             

EDU 18.300,00             
Manutenção do Ginásio de Esportes Manter em condições de utilização o ginásio municipal, destinado à prática

esportiva e de lazer.
Próprios

EDU 5.000,00               
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

EDU 82.620,00             
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

EDU 8.000,00               
Aquisição de Acervo Bibliográfico Visa proporcionar a criação, aumento e desenvolvimento de acervo bibliográfico

do Município.
Próprios

EDU 3.144,85               

EDU 3.500,00               

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

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

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



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

Próprios

EDU 500,00                  
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

EDU 2.500,00               
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

EDU 3.500,00               
Assistência Médica, odontológica, de
enfermagem e sanitária à população

Promover a assistência médica e 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

SAUDE 370.251,00           
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

SAUDE 24.200,00             
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

SAUDE 500,00                  
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,  tratando da saúde com produtos naturais e de baixo custo.

Próprios e
Estadual 

SAUDE 300,00                  
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
FederalSAUDE 875,00                  



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

SAUDE 5.000,00               
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

OBS 35.500,00             
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

OBS 58.000,00             
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

SAUDE 9.616,00               
Construção de Módulos Sanitários e
Lavanderias

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

Próprios

SAUDE 12.000,00             
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

SAUDE 4.378,00               
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

SAUDE 4.140,00               
Conservação e manutenção da rede de
iluminação pública

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

OBS 40.000,00             
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

OBS 1.000,00               
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

OBS 179.213,00           
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

OBS 11.000,00             
Telefonia Urbana Implantar e manter os sistemas e redes de telefonia urbana Próprios



OBS 15.500,00             
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

OBS 500,00                  
Criação e Auxílio Financeiro ao Consepro Dar iniciativa na criação do Conselho Municipal de Segurança Pública e

posteriormente a sua legalização repassar recursos financeiros objetivando
auxiliar e aumentar a segurança dos munícipes através da Brigada Militar.

Próprios

OBS 2.000,00               
Manutenção dos Serviços de Trânsito Destina-se a manter os serviços de transito no âmbito municipal, inclusive através

da celebração de Convênios.
Próprios e
Estadual
OBS 2.940,00               

Manter a Biblioteca Municipal Visa manter a Biblioteca Pública e 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

SAUDE 22.984,00             
1.911.318,75        



META OBJETIVO ESTIMATIVA ESTIMATIVA
DE RECURSO DE VALOR

I – LEGISLATIVO
Aquisição de equipamentos e material
permanente.

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

Próprios  R$         14.204,00 

Manutenção das atividades
Legislativas

Visa manter em pleno funcionamento a Câmara Municipal, querem apoio de
pessoal, material, assessoramento, divulgação e outros, bem como a utilização
de serviços diversos.

Próprios  R$       160.873,51 

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

Próprios  R$           7.450,00 

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

Próprios  R$           3.950,00 

Manutenção do Prédio e Terreno de
uso da Câmara

Visa conservar convenientemente o prédio e terreno onde está instalada a
Câmara Municipal, promovendo a manutenção e as melhorias necessárias.

Próprios  R$         11.800,00 

Aquisição de Veículos Adquirir veículos para melhorar odesenvolvimento das atividades
administrativas da Câmara de Vereadores.

Próprios  R$         21.500,00 

Conservação de Veículos Dar condições aos veículos de usodo Poder Legislativo Municipal de
circularem convenientemente.

Próprios  R$           5.200,00 

II – EXECUTIVO
Manutenção das atividades do
Gabinete

Visa proporcionar condições ao Governo Municipal de exercer as funções e
atribuições que lhe são inerentes, bem como, prover o órgão de recursos
necessários a manutenção de suas atividades.

Próprios 176.050,00R$        

Manutenção das atividades do Controle
Interno

Visa o acompanhamento e fiscalização das ações no âmbito municipal,
assegurando a eficiência e controle da Gestão, nos aspectoscontábeis,
financeiros, operacionais e patrimoniais quanto à sua legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, conforme
previsto no Artigo 70 da Constituição Federal.

Próprios 6.500,00R$            

ANEXO I  - METAS PRIORITÁRIAS
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Manter Convênio com Tribunal
Regional Eleitoral

Visa atender despesas decorrentes da mútua colaboração entre o TRE/RS e o
Município, mediante a celebração de Convênio

Próprios 500,00R$               

Divulgação Oficial Promover a publicação dos atos oficiais, bem como a divulgação de
programas, obras, serviços e campanhas de caráter educativo, informativo ou
de orientação à população.

Próprios 12.000,00R$          

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 14.000,00R$          

Manutenção e Coordenação das
Atividades das Secretarias Municipais

Visa proporcionar o suporte necessário para que as Secretarias desenvolvam
suas funções, realizar convênios, contratos e leis de interesse da
municipalidade, entre outros, bem como coordenar ações quevisam
organização moderna e eficiente na prestação de serviços e fazer a aquisição
de materiais diversos.

Próprios 831.237,83R$        

Aquisição de Equipamentos e Material
Permanente

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

Próprios 19.750,00R$          

Conservação de Veículos Dar condições aos veículos de usodos diversos órgãos da administração
municipal de circularem convenientemente.

Próprios 97.470,00R$          

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 1.800,00R$            

Conservação e Manutenção do Prédio
do  Centro Administrativo

Visa manter em pleno funcionamento o Centro Administrativo, através da
aquisição de equipamentos, materiais e serviços necessários à conservação e
manutenção do prédio para funcionamento dos diversos órgãos da
municipalidade e atendimento ao público.

Próprios 17.500,00R$          

Conservação e manutenção de prédios
públicos

Visa a conservação e manutenção de prédios e áreas públicas,necessários a
manutenção das atividades e cumprimento das metas.

Próprios 6.000,00R$            

Aquisição de Cotas Capital Ceriluz Prevê a expansão e melhoria do sistema de energia elétrica no Município. Próprios 1.000,00R$            
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 44.400,00R$          

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 58.000,00R$          
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Conservação e manutenção da rede de
iluminação pública

Conservar e manter em perfeitas condições a rede de iluminação pública.
Próprios 35.000,00R$          

Ampliação, remodelação e manutenção
de ruas, parques, praças e jardins

Manter, ampliar e remodelar as ruas, parques, praças e jardins, inclusive com
calçamento e ajardinamento, dando melhores condições de ser usufruído pela
população.

Próprios 1.000,00R$            

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 253.600,00R$        

Melhoramento e Manutenção de
Estradas, Pontes e Bueiros

Visa ampliar, melhorar, encascalhar e conservar as estradas municipais
visando dar as melhores condições de tráfego, incluindo-seno programa todas
as obras necessárias, inclusive pontes, pontilhões e bueiros.

Próprios 9.000,00R$            

Telefonia Rural e Urbana Visa manter os sistemas e redes de telefonia urbana e rural em
funcionamento, oferendo melhores condições de comunicação aos usuários,
inclusive dos órgãos públicos municipais.

Próprios 42.500,00R$          

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 500,00R$               

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

Próprios 3.400,00R$            

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 9.000,00R$            

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 através da realização de
Convênios. 

Próprios e 
Estadual 

154.539,90R$        

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. Prevê ainda, equipar a pré-escola de acordo com
os padrões de infra-estrutura necessários para seu adequado funcionamento.

14.650,00R$          
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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 deinfra-
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 demateriais e
prestação de serviços para a consecução desta finalidade.

Próprios 5.000,00R$            

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

Próprios 5.000,00R$            

Manutenção de outras atividades
relativas ao órgão

Visa a manutenção do órgão de educação, cultura, desporto e turismo não
computáveis na educação

Proprios
25.571,67              

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.

Estadual e 
Federal

12.380,00R$          

Próprios e 
Estadual

Manutenção do Ensino Municipal Compreende a manutençãodo 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, também através
da formação continuada de professores e alunos, oferecendooportunidade de
estudo, pesquisa e atualização, visando a melhoria da qualidade de ensino,
prevendo ainda a contratação de serviços, aquisição de equipamentos e
materiais diversos de acordo com os padrões mínimos de infra-estrutura. Visa
também o desenvolvimento e manutenção de projetos, de acordo com o
Projeto Político Pedagógico da Escola, tais como a construção e manutenção
de hortas, aviários, entre outros. Prevê ainda, transferirrecursos municipais ao
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
Valorização do Magistério - FUNDEF e atender programas de outras esferas
de Governo.

703.034,08R$        
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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 11.000,00R$          

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

Próprios 8.000,00R$            

Manter 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 96.030,00R$          

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

Próprios 10.000,00R$          

Acervo de Obras Literárias Visa a criação, aumento e desenvolvimento de acervo bibliográfico do
Município, proporcionando a pesquisa, lazer e aprimorar o conhecimento da
população.

Próprios 3.500,00R$            

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

Próprios 4.000,00R$            

Próprios 20.300,00R$          

11.474,25R$          

Incentivo à Cultura, à Música e à Arte Visa criar condições e incentivo à cultura, música e artes em geral,
promovendo eventos e festivais, valorizando as atividadesartísticas e
culturais da população e disponibizando de instrumentos musicais e de
pessoal qualificado, visando despertar o interesse e a vocação dos jovens para
estes valores.

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.
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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 3.500,00R$            

Manutenção do Consórcio Rota do
Yucumã

Visa a manutenção das ações para o desenvolvimento do turismo sustentável
na área de abrangência dos municípios consorciados.

Próprios 1.500,00R$            

Manutenção dos Serviços de
Assistência Médica, Odontológia, de
Enfermagem e Sanitária à População

Visa oferecer condições adequadas de prestação de serviçosde atendimento à
saúde da população, tanto com pessoal, material, serviços,equipamentos
médicos, odontológicos e ambulatoriais, e outros que se fizerem necessários,
bem como manter as equipes de saúde da família e dos agentes comunitários
de saúde, identificar os usuários do sistema único de saúde,desenvolver ações
de saúde bucal, de fiscalização e controle de vigilância sanitária, e demais
ações de combate e controle de doenças, inclusive atendendoaos programas
de outras eferas de Governo e através de Convênios.

Próprios, 
Estadual e 

Federal
683.922,91R$        

Conservação e manutenção dos prédios
dos ambulatórios e postos de saúde

Conservar e manter em condições de funcionamento os prédiosonde
funcionam os ambulatórios médicos e os postos de saúde. Próprios 3.000,00R$            

Auxíliar o Grupo de 2ª e 3ª Idades Dar apoio ao grupo de2ª e 3ª Idade quer em recursos humanos, equipamentos,
veículos, serviços e outros necessários para o bom funcionamento do mesmo,
com a finalidade da recreação, intercâmbio e bem estar desta faixa etária. Próprios 5.000,00R$            

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 39.392,37R$          

Construção de Módulos Sanitários e
Lavanderias

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

Próprios 8.100,00R$            

Assistência Social à População Carente Prestar assistência social, dando proteção e acompanhamento necessário,
visando amenizar a situação da população carente do Município, integrando o
programa com a saúde e a educação.

Próprios 5.000,00R$            

Manutenção das Atividades de
Assistência Social

Visa proporcionar o suporte necessário para o desenvolvimento de ações de
assistência social, tanto em pessoal, material, equipamentos e serviços que se
fizerem necessários para o adequado atendimento das necessidades da
população carente do Município. 

Próprios 14.163,24R$          
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Assistência à criança e ao Adolescente Promover a assistência e proteção da criança e do adolescente nos termos do
Estatuto da Criança e do Adolescente, através de ações diretas, programas ou
convênio com órgãos estaduais ou federais.

Próprios 8.940,00R$            

Construção de Abastecedouros
Comunitários

Visa a construção de abastecedouros nas comunidades, proporcionando uma
forma adequada de abastecer pulverizadores sem buscar águadiretamente em
fontes naturais, evitando assim a contaminação com agrotóxicos.

Próprios 15.000,00R$          

Manutenção dos Abastecedouros
Comunitários

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

Próprios 500,00R$               

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
contratos com empresas especializadas.

Próprios 2.000,00R$            

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 50.000,00R$          

Manutenção do Sistema Troca-Troca Prevê a aquisição de sementes, mudas, calcário, adubos, corretivos,
fertilizantes e outros, destinados a distribuição através do sistema troca-troca. Próprios 60.000,00R$          

Manutenção dos Programas de
Incentivos agropecuários e
agroindustriais

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

Próprios 16.800,00R$          

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 24.000,00R$          

Assoreamento de beiras de rios e
nascentes de água

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

Próprios 1.000,00R$            

Programa RS Rural Prevê a contrapartida do Município ao Programa RS Rural, mediante a
celebração de Convênio.

Próprios 30.000,00R$          

Eletrificação Rural Visa construir, ampliar ou adequar redes de energia elétrica, beneficiando as
famílias de pequenos produtores rurais, incentivando sua permanência no
meio rural, inclusive através da realização de convênios com órgãos estaduais
e federais, e a contratação de empresa para realização das obras.

Próprios 3.700,00R$            
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Programa de Desenvolvimento
Econômico e Social - PRODESES

Visa apoiar, através de incentivos materiais e financeiros, os projetos de
empresas e pessoas físicas que tenham por objetivo o desenvolvimento
econômico e social do Município, mediante investimentos, dos quais resultem
implantação ou expansão de unidades industriais, agroindustriais, comerciais,
de prestação de serviço, de produção agropecuária e outros.

Próprios 50.000,00R$          

Reserva de contingência Visa ao atendimento de passivos e riscos fiscais. Próprios 19.816,24R$          
3.995.000,00R$     VALOR TOTAL ESTIMADO
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