
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde
Estado de Mato Grosso

CNPJ.: 24.772.246/0001-40
LEI N.º 671/99
DATA: 30 de junho de 1999.
SÚMULA: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
do ano 2000.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA,  Prefeito  Municipal  de  Lucas  do 
Rio Verde, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.  1º  - Em conformidade  com o  artigo  108  da  Lei  Orgânica  do 
município, combinado com o Artigo 35, parágrafo 2, inciso II Disposições Constitucionais 
Gerais, a presente Lei fixa Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2000.

Art. 2º - O Projeto de Lei Orçamentária anual do município para o 
exercício de 2000, será elaborado com estrita observância as diretrizes fixadas nesta Lei, bem 
como, o artigo 110 da Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde e a Legislação 
Federal.

Parágrafo Único : A Lei Orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal do município, seus fundos, órgão, e entidades da Administração Direta 
e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

II - o orçamento da Previdência Municipal de Lucas do Rio Verde.

Art. 3º - A proposta Orçamentária do Município para 2000, observará 
as prioridades para a Administração Pública referidas no Anexo - I, que faz parte integrante 
desta Lei.

Art.  4º - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua 
proposta Orçamentária para 2000, observadas as determinações contidas nesta Lei, até o dia 
31 de julho de 1999.

Art. 5º - Os valores da Receita e da despesa são orçados com base na 
arrecadação de 1.999, considerando-se as alterações na Legislação Tributária, a expansão ou 
diminuição dos serviços públicos e a taxa inflacionaria.

Parágrafo Único - A Lei Orçamentária anual  fixará os critérios de 
atualização das dotações orçamentárias a serem aplicadas durante o exercício de 2000.

Art. 6º - A proposta Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará 
ao Poder Legislativo obedecerá as seguintes diretrizes:

I - as obras em execução terão prioridade sobre novos projetos, não podendo ser paralisadas 
sem autorização legislativa, salvo por insuficiência de recursos financeiros ou orçamentários;
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II - as despesas com o pagamento da Divida Ativa Pública, Encargos Sociais e de Salários 
terão prioridade sobre as ações de expansão dos serviços públicos.

Art. 7º - A   concessão   de   auxilio   e     subvenção dependerá de 
autorização legislativa, através de Lei especial.

Art. 8º - A proposta Orçamentária do município, para 2000, observará 
o que dispõe esta Lei e será encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara municipal  de 
acordo  com  o  art.  110,  da  Lei  Orgânica  Municipal  e  combinado  com  o  art.  35  das 
Disposições Constitucionais Gerais  da Constituição Federal, até 30 de setembro de 1.999.

Art.  9º  - Constarão  de  proposta  Orçamentária,  demonstrativos   de 
Receitas e das Despesas das Autarquias e Fundações, na forma do Anexo II da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1.964, da Receita e da Despesa, por órgãos do Governo.

Parágrafo  Único: O  orçamento  das  Autarquias  e  Fundações  será 
estabelecido por Decreto do Executivo na forma prevista no Artigo 107, da Lei Federal nº 
4.320 de 10 de março de 1.964.

Art.  10 - Ao Poder  Executivo cabe enviar  a  Câmara Municipal  no 
corrente  exercício,  projetos  de  Leis  dispondo  sobre  alterações  na  Legislação  Tributária, 
Revisão do Código Tributário Municipal.

Art.  11  - As  prioridades  estabelecidas  no  Anexo  I  à  presente  Lei 
poderão  ser  ajustadas  na  proposta  Orçamentária,  desde  que  plenamente  justificadas  na 
mensagem de encaminhamento do Projeto de Lei do orçamento anual.

Parágrafo Único : Os programas estabelecidos no Anexo-I desta Lei, 
terão prioridade sobre os ajustes verificados na Lei Orçamentária.

Art.  12   -  Esta  Lei,  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação, 
revogadas as disposições contrarias.

Gabinete do Prefeito, 30 de junho de 1999.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DE ORÇAMENTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2000 - ANEXO I

Prioridades da Administração Pública Municipal  para o exercício de 2.000

1. CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA OBJETIVO ÓRGÃO 
EXECUTOR

1.1 Construção  do  novo  prédio  da 
Câmara Municipal.

Melhorias nas condições do espaço físico do 
Legislativo  criando  espaço  em  dimensões 
adequadas  para  atividades  administrativas 
parlamentares e de atendimento ao público.

Câmara 
Municipal

1.2 Aquisição  de  móveis  e 
equipamentos

Reequipar  e  aparelhar  o  Legislativo  com 
equipamentos e móveis necessários para seu 
funcionamento no novo prédio.

Câmara 
Municipal

1.3 Informatização Aquisição  de  equipamentos  de  informática 
para  modernizar  e  agilizar  as  informações 
legislativas.

Câmara 
Municipal

1.4 Treinamento  e  Capacitação 
Profissional

Participação de funcionários e Vereadores em 
cursos,  seminários,  palestras  e  treinamentos 
visando capacitação profissional e política.

Câmara 
Municipal

1.5 Atualização do Plano de Cargos e 
Salários

Adequar o Plano de Cargos e Salários com o 
do Poder Executivo Municipal.

Câmara 
Municipal

1.6 Manutenção da Câmara Municipal Dotar  a  Câmara  de  recursos  para  seu  ideal 
funcionamento

Câmara 
Municipal

1.7 Aquisição de livros jurídicos Dotar a Câmara de livros técnicos e jurídicos 
para dar suporte ao Legislativo.

Câmara 
Municipal

2. GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA OBJETIVO ÓRGÃO 
EXECUTOR

2.1 Implantação  do  Sistema 
Computadorizado  no  Setor  de 
Expediente.

Modernizar os serviços de controle de leis e 
suas  alterações,  agilizando  as  informações, 
assegurando  assim,  que  estejam  sempre 
atualizados. Melhor controle de processos em 
andamento e do arquivo morto, patrimônios, 
atos e contratos.

Chefia  de 
Gabinete

2.2 Aquisição  de  Equipamentos  e 
material permanente.

Máquinas e equipamentos de informática para 
melhorar as condições de trabalho e propiciar 
maior produtividade

Chefia  de 
Gabinete.

2.3 Aquisição de Livros Jurídicos. Atualizar  as  matérias  após  a  Constituição 
Federal de 1.988.

Chefia  de 
Gabinete. 

2.4 Construção do Prédio do Fórum da 
Comarca de Lucas do Rio Verde  - 
MT

Para atender o número elevado de processos 
que  tramitam  no  Fórum  nas  Comarcas  da 
Região.

Chefia  de 
Gabinete.

2.5 Contratação  de  pessoal  para   a 
Comarca.

Contratação  de  pessoal  especializado  nos 
serviços que especifica.

Chefia  de 
Gabinete. 
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2.6 Aquisição de Veículos Facilitar  o  deslocamento  do  Sr.  Prefeito, 

dentro no município e fora dele.
Chefia  de 
Gabinete

3.   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA OBJETIVO ÓRGÃO 
EXECUTOR

3.1 Confecção  de  manual  de 
procedimento  interno  e  definição 
de função.

Uniformizar  as  rotinas  de  serviço  para 
cada  Secretaria,  agilizando  assim  as 
tarefas  e  identificando  as 
responsabilidades.

Secretaria 
Municipal   de 
Administração

3.2 Participação  e  Realização  de 
Palestras, Seminários, Cursos.

Qualificar a mão de Obra dos Servidores 
Municipais.

Secretaria 
Municipal  de 
Administração

3.3 Realização  de  Concursos  para  a 
Pref. Municipal LRV.

Em cumprimento a lei vigente. Secretaria  de 
Administração

3.4 Enxugamento  de  Pessoal  da 
Máquina Administrativa.

Melhorar  as  condições  de  trabalhos, 
remuneração e qualidade de serviços dos 
bons servidores..

Secretaria 
Municipal  de 
Administração

3.5 Atualizar  plano  de  cargos   e 
salários.

Possibilitar  o  crescimento  organizado 
profissional dos servidores.

Secretaria 
Municipal  de 
Administração

3.6 Aquisição de máquina de xerox. Atender  a  demanda  e  necessidade  da 
própria Prefeitura.

Secretaria 
Municipal  de 
Administração

3.7 Aquisição  de  Equipamentos  de 
Informática,  periféricos, 
programas.

Agilizar  o  acesso  as  informações  e 
melhorar a prestação de serviços para o 
contribuinte e outros.

Secretaria 
Municipal  de 
Administração

3.8 Aquisição de Móveis e Utensílios. Prover melhores condições de trabalho. Secretaria 
Municipal  de 
Administração

3.9 Assinaturas de Jornais, Revistas e 
Livros.

Possibilitar  a  consulta  de dados oficiais 
para o desenvolvimento do serviço

Secretaria 
Municipal  de 
Administração  e 
Secretaria 
Municipal   de 
Obras  Viação  e 
Serviços Públicos

3.10 Aquisição  de  linhas  telefônicas  e 
aparelhos telefônicos.

Melhorar  as  condições  de  comunicação 
da Prefeitura com toda população.

Secretaria 
Municipal  de 
Administração

3.11 Aquisição de veículos. Para  agilizar  o  transporte  de  pessoas  e 
materiais.

Secretaria 
Municipal  de 
Administração

3.12 Prover a tercerização de serviços. Baratear o custo e melhorar a qualidade 
da prestação de serviço.

Secretaria 
Municipal  de 
Administração

3.13 Divulgar Município na Mídia. Trazer  novos  investimentos  para  o 
comércio e indústria.

Secretaria 
Municipal  de 
Administração

3.14 Calendário, Eventos e Festas. Programar,  organizar,  promover  e Secretaria 
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divulgar  as  festas  e  eventos 
comemorativos do município

Municipal  de 
Administração

4.     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PROGRAMA OBJETIVO ÓRGÃO 
EXECUTOR

4.1 Informatização da Secretaria Agilizar  o  atendimento e dar  transparência 
aos trabalhos e resultados.

Finanças  e 
Administração.

4.2 Aquisição de veículos Tributação e fiscalização Planejamento  e 
Finanças

4.3 Aquisição  de  Software  para 
informatização

Fazer  cadastro  de  todas  as  Secretarias  e 
serviços  por  ela  prestados  com  maior 
segurança e agilidade.

Finanças  e 
Administração

4.4 Treinamento  e  capacitação  de 
recursos humanos

Visando  agilidade,  bom  desempenho  no 
atendimento ao público.

Administração

4.5 Cursos  e  Palestras  para 
contribuintes  por  setores 
diferenciados

Esclarecimento da população em geral Planejamento  e 
Finanças

4.6 Criação de Almoxarifado Atendimento  uniforme  e  otimização  de 
espaço para todas as secretarias.

Administração

4.7 Renegociação  das  dívidas  do 
município

Buscar  junto  aos  credores,  condições  de 
pagamento  compatíveis  com  a  receita  do 
município,  sem  prejudicar  o  orçamento 
previsto.

Finanças  e 
Planejamento

4.8 Aperfeiçoamento  do  sistema  de 
fiscalização  e  arrecadação  de 
tributos.

Inibir a sonegação e aumentar a arrecadação Planejamento  e 
Finanças

4.9 Construção de Prédio do Fiscal na 
BR

Divisas municipaos inibir sonegação Secretaria  De 
Obras

4.10 Aquisição  de  equipamento  e 
Material Permanente

Maquinas  e  equipamentos  de  informática 
para  melhorar  as  condições  de  trabalho  e 
propiciar maior produtividade.

Secretaria  de 
Obras

5.  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA OBJETIVO ÓRGÃO 
EXECUTOR

5.1 Criar  e implantar o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano.

Coordenar  um  crescimento  harmonioso  e 
correto da cidade.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.2 Construção dos Trevos de acesso á 
cidade,  pavimentação  das 
marginais  da  BR-163,  com 
drenagem e urbanização 

Dinamizar  e  estruturar  o  sistema  viário 
urbano,  melhoria  dos  aspecto  urbano  da 
cidade, drenagem das águas pluviais.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.3 Implantação,  Ampliação  e 
manutenção  de  Galerias  de  águas 
pluviais.

Prevenção  de  erosão,  melhoria  do  sistema 
viário,  proteção  de  obras  públicas  e 
particulares.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
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Públicos

5.4 Correção  das  bocas  de  lobo 
existentes

Reformar  e  corrigir  dando  maior  vazão  de 
coleta das águas pluviais

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.5 Ampliação e Implantação de rede 
água potável.

Atender   a  comunidade  local  propiciando  o 
saneamento básico adequado.

SAAE

5.6 Construção  de  reservatórios  de 
água potável.

Melhorar  e  intensificar  as  condições  de 
distribuição de água na época da seca

SAAE

5.7 Fabricação  de  artefatos  de 
cimento:  Tubos,  meios-fios, 
palanques.

Fornecimento  ás  obras  da  administração 
direta, visando a redução de custos.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.8 Implantação de Pavimentação nas 
ruas e avenidas

Melhoria   no  sistema  viário,  sistema  de 
tráfego, qualidade de vida e no aspecto urbano 
da cidade.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.9 Implantação,  ampliação  de 
iluminação pública

Melhores condições de segurança e conforto 
dos  munícipes,  bem como o embelezamento 
urbano

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.10 Limpeza  de  vias,  coletas  e 
transporte de lixo domiciliar

Higiene e Saúde da população. SAAE

5.11 Definição  de  uma  área  para  o 
Lixão, e usina de reciclagem.

Higiene e saúde da população, priorizando a 
reciclagem e aproveitamento do lixo orgânico.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.12 Implantação  e  Manutenção  de 
arborização  e  paisagismo  de 
logradouros e áreas públicas.

Embelezamento e melhoria do aspecto urbano 
da cidade.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.13 Aquisição  de  equipamentos  e 
ferramentas

Equipar a oficina para melhorar  a qualidade 
dos serviços

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.14 Aquisição  de  Equipamentos, 
máquinas e veículos pesados para 
terraplanagem e pavimentação.

Atender serviços de Escavação para as obras 
de  drenagem,  galerias  pluviais  de  similares; 
transporte de agregados, serviços de estradas, 
Compactação e pavimentação.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.15 Locação  de  veículos,  máquina  e 
equipamentos

Suprir necessidades da administração quando 
a  demanda  for  maior  que  a  capacidade  da 
frota própria.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.16 Reconstrução,   levante  e 
cascalhamento  das   estradas 
vicinais e municipais;

Melhoria do sistema viário do interior, dando 
condições adequadas ao escoamento da safra.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.17 Aquisição,  reforma e  manutenção 
de máquinas e veículos

Complementar, renovar e recuperar a frota de 
máquinas e veículos

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.18 Implantação,  ampliação, 
recuperação  e  manutenção  de 

Manutenção e melhoria do sistema viária. Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
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pontes. e  Serviços 

Públicos
5.19 Abertura,  construção  e 

cascalhamento  de  novas  estradas 
no interior.

Diminuir  os  trajetos,  melhoria  do  sistema 
viário do município.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.20 Implantar  plano  de  orientação  e 
sinalização de trânsito.

Melhoria  da  sinalização  de  trânsito  e 
fiscalização  de  veículos,  visando  melhor 
escoamento e segurança da população.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.21 Implantação,  ampliação, 
recuperação  e  manutenção  de 
praças públicas.

Melhoria e embelezamento no aspecto urbano 
da cidade e criação de equipamentos de lazer.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.22 Criar  normativos  para  transportes 
urbanos

Possibilitar a população no transporte coletivo 
urbano

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.23 Aluguel  de  caminhões,  caçambas, 
tanques e máquinas.

Suprir necessidades da administração quando 
a demanda for maior do que a frota própria.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.24 Construção de muros e calçadas Fornecer  maior  segurança  e  conforto  a 
população pedestre de nossa cidade.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.25 Construções  de  Pontes  no 
Perímetro Urbano

Facilitar  acesso  e  melhorar  as  condições  do 
trafego em nossa cidade.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.26 Construção do estádio Municipal Oferecer  espaço  fisico  adequado  e 
centralizado  para  a  pratica  de  esporte  em 
nossa cidade.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.27 Conservação do Cemitério. Dotar  o  cemitério  local  de  infra-estrutura 
adequada ao seu funcionamento e finalidade.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

5.28 Ampliação do Aeroporto. Dotar  o  município  de  infra  estrutura 
Aeroportuária para atender a atual demanda e 
principalmente  devido  ao  crescimento 
populacional  nas  proximidades  do  atual 
aeroporto.

Sec.  Mun.  De 
Obras  Viação 
e  Serviços 
Públicos

6.       SECRETARIA MUNICIPAL DE  AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA OBJETIVO ÓRGÃO 
EXECUTOR

6.1 Aquisição de  equipamentos
a- veículo
b- equipamentos mobiliários
c- Áudio visual
d- de informática
e- maquinaria

-Equipar a secretaria p/ trabalhos de campo
- Manter cadastro, estatísticas de produção
-  Acessar  informações  mercado  agrícola  e 
previsão  meteorológica.  Construir  estruturas 
para  novas  atividades  econômicas  dos 
agricultores.

Secretaria 
Municipal  de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto.
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DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA OBJETIVO ÓRGÃO 
EXECUTOR

7.16 Capacitação de Recursos Humanos • Capacitar  os  servidores  da  Prefeitura 
Municipal  e  interessados,  visando  a 
melhoria  no  desempenho  de  suas 
respectivas funções.

Departamento 
de  Promoção 
Social

7.17 Creches  -  Construção  e 
implantação  com  berçário  e 
Lactário

• Proporcionar o atendimento às crianças de 
0 á 06 anos.

• Viabilizar  ambiente  educativo  e  saudável 
para  as  crianças,  filhos  de  mães 
trabalhadoras.

• Oportunizar às mães de classes populares 
tranqüilidade enquanto trabalham.

Departamento 
de  Promoção 
Social

7.18 Criação  de  Cursos  Semi-
Profissionalizantes  para 
adolescentes de 14 á 16 anos

• Acolher  adolescentes,  preferencialmente 
filhos  de  migrantes,  recém instalados em 
nosso  município,  de  baixa  renda, 
oferecendo  cursos  que  possibilitem 
adentrar ao mercado de trabalho.

Departamento 
de  Promoção 
Social

7.19 Ampliação do Centro de Apoio á 
Criança e ao adolescente de 07 a 
14 anos.
(Brasil Criança Cidadã)

• Acolher  meninos  e  meninas  que  ficam 
ociosos e sem espaço para brincar, estudar 
e  desenvolver  sua  criatividade, 
acompanhando a vida escolar e família dos 
assistidos,  preparando-os  para  a  vida  em 
todos os sentidos.

Departamento 
de  Promoção 
Social

7.20 Construção  da  Casa  de  Acolhida 
Transitório

• Poder  acolher  migrantes  ou  famílias  em 
transito, desprovidos de domicilio fixo ou 
em qualquer emergência.

Departamento 
de  Promoção 
Social

7.21 Apoio ao Portador de Deficiência 
Física (APAE)

• Dotar a APAE de infra-estrutura necessária 
ao seu funcionamento

Departamento 
de  Promoção 
Social

7.22 Ampliação da Panificadora • Aumentar a produção de pães, melhorando 
a merenda escolar e ais demais assistidos 
pela Secretaria Mun. de Ação Social.

Departamento 
de  Promoção 
Social

7.23 Informatização da Secretaria Mun. 
de Ação Social

• Manter  atualizado  o  cadastro  sócio-
econômico  da população alvo, através de 
armazenamento de dados.

Departamento 
de  Promoção 
Social

7.24 Aquisição  de  Veículos  (ônibus  e 
peruas)

• Possibilitar  o  transporte  dos  assistidos 
pelos  Programas  da  Secretaria  Municipal 
de Ação Social.

Departamento 
de  Promoção 
Social

7.25 Curso Profissionalizante para dona 
de casa

• Conscientizar  a  mulher  sobre  a 
importância  do  seu  trabalho 
Profissionalizante  remunerado 
concomitantemente  com  seus  afazeres 
domésticos.

Departamento 
de  Promoção 
Social

7.26 Construção  de  casas  para 
população de Baixa renda

• Viabilizar  financeiramente  o  acesso  de 
famílias de baixa renda  a condições dignas 
de moradia.

Departamento 
de  Promoção 
Social

7.27 Ampliação e apoio a Pastoral  da 
Criança

• Capacitar as mulheres da comunidade para 
preparar  alimentação  sadia  e  tratar  seus 
doentes  com  ervas  medicinais,  fazendo 

Departamento 
de  Promoção 
Social
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atendimento direto as famílias carentes.

• Divulgar  a  soja  e  outros  alimentos 
alternativos.

7.28 Implantação do Centro de Apoio à 
adolescentes  gestantes  (período 
integral).

• Dar  condições  para  que  ela  possa  se 
integrar  na  sociedade  e  consigo  mesma, 
através  de  palestras  educativas,  trabalhos 
manuais  e  do  lar,  propiciando  uma 
educação  direcionada  e  capacitação 
profissional.

Departamento 
de  Promoção 
Social

7.29 Aquisição de Material de Consumo 
e  Manutenção  para  os  programas 
da  Secretaria  Municipal  de  Ação 
Social.

• Dar  condições  de  funcionamento  aos 
programas,  adquirindo  os  materiais 
necessários à produção e conservação.

Departamento 
de  Promoção 
Social

7.30 Aquisição  de  equipamentos  e 
materiais  permanentes  para 
creches,  Projeto  Educando para  a 
Vida, Clube dos Idosos, Clube de 
Mães,  Casa da  Amizade,  Pastoral 
da  Criança  e  escola  Especial 
(APAE)

• Equipar  os  programas  já  existentes, 
adequadamente,  para  alcançar  as  metas 
previstas.

Departamento 
de  Promoção 
Social

7.31 Beneficio de Prestação Continuada • Cumprimento  da  Lei  Orgânica  de 
Assistência Social.

• Atender  portadores  de  necessidades 
especiais.

Departamento 
de  Promoção 
Social

7.32 Emergências • Assegurar ao cidadão pronto atendimento 
em situações em que o mesmo encontre-se 
desprovido de condições para atender suas 
necessidades básicas.

Departamento 
de  Promoção 
Social

8. SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS

PROGRAMA OBJETIVO ÓRGÃO 
EXECUTOR

8.1 Viabilização  de  cursos  de 
reciclagem  e  Qualificação 
funcional.

Capacitar  e  atualizar  os  profissionais  do 
Ensino  para  melhorar  a  qualidade  do 
aprendizado.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.2 Adequação  do  quadro  de 
funcionários  ao  Estatuto  do 
Magistério em função do plano de 
carreira.

Dar  condições  de  carreira  a  todos  os 
funcionários  baseado  na  qualidade  do  seu 
trabalho do que pelo tempo de serviço.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.3 Aquisição  de  equipamentos  e 
materiais escolares e pedagógicos.

Dar  condições  necessárias  cada  vez  mais 
aperfeiçoada  para  que  o  funcionários  se 
sintam  bem  no  ambiente  que  trabalham  e 
estudam.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.4 Construção,  ampliação  e  reforma 
das escolas da rede Municipal.

Atender o crescimento da demanda de alunos 
nas escolas

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
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Cultura  e 
Desporto

8.5 Implantação de 2º grau na Cidade 
Nova

Atender  a  demanda  de  alunos  do  quadro 
secundário mais perto de sua residência.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.6 Aquisição  de  Equip.  para  as 
escolas profissionalizantes

Incentivar  as  crianças  e  adolescentes  a 
disciplina do trabalho e o gosto pela profissão.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.7 Aquisição  de  veículos  para 
transporte escolar.

Proporcionar  aos  estudantes  um  transporte 
com qualidade e segurança.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.8 Informatização da secretaria e das 
escolas municipais

Informatizar  os  diários  e  documentos  das 
escolas,  bem como  o  da  secretaria,  e  ainda 
proporcionar a todas as escolas o laboratório 
de informática.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.9 Construção  de  quadras  Poli-
esportivas

Incentivar o esporte e a educação desportiva e 
física em todas as escolas da cidade e interior.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.10 Construção de ginásios de esporte. Facilitar  o  acesso  á  prática  do  desporto  e 
eventos sociais à maioria dos munícipes.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.11 Murar todas as escolas. Proteger  e  dar  segurança  aos  estudantes  e 
funcionários  das  escolas,  facilitar  a 
conservação.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.12 Implementação  e  adequação  do 
parque de exposições.

Incentivar  a  cultura,  a  profissionalização  e 
Arte,  além  de  conservar,  eliminando  a 
ociosidade do Parque.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.13 Criação  de  espaços  Culturais  e 
Artísticos

Incentivar a valorização da cultura e da arte 
nos diversos pontos da cidade.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.14 Implementação  da  Escola 
Agrícola,  Compra  de 
equipamentos e veículos.

Dar condições para  um ensino de qualidade. 
Viabilizar  para  que  ela  se  torne  auto 
sustentável a curto prazo.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.15 Aquisição de equipamento cultural Facilitar a promoção de palestras, amostras e Secretaria 
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da SMECD. shows culturais. Municipal  de 

Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.16 Ampliação  da  escolinha  de 
formação esportiva

Expandir  a  formação  esportiva  a  todos  os 
atletas  infanto-juvenil,  educando  para  o 
desporto.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.17 Aquisição  de  equipamentos  para 
horta e jardinagem.

Prover a Sec. De Educação de equipamentos 
de  horta  e  jardinagem  para  desenvolver 
trabalho com a comunidade.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.18 Cursos de Aperfeiçoamento Proporcionar  aos  profissionalizantes  da 
SEDE, aperfeiçoamento e aprimoramento das 
diversas áreas do conhecimento.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.19 Capacitação Profissional Promover  simpósios,  cursos,  Palestras, 
treinamento,  visando  a  reciclagem  do 
profissionais da Rede Municipal de Ensino.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.20 Melhoria  e  Ampliação  do 
departamento de Merenda Escolar.

Garantir o adequado atendimento. Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.21 Aquisição  de  material  e 
equipamento esportivo.

Dar condições  de  prática  e  desenvolvimento 
desportivo, além da prática de educação física.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.22 Implantação  de  parques  infantis 
nas escolas

Dar melhores condições de entretenimento às 
crianças.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.23 Laboratório de Informática para as 
escolas

Proporcionar  aos  estudantes  o  conhecimento 
de informática.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.24 Criação de serviços de psicologia, 
fonoaudiologia e oftalmologia nas 
escolas municipais.

Detectar  e  sanear  os  casos  de  deficiência 
parcial temporária dentro das salas de aula.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

8.25 Construção,  Implantação  e 
informatização  da  biblioteca 
municipal

Proporcionar maior conhecimento e facilitar o 
controle e uso do material bibliográfico.

Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
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Desporto

8.26 Aquisição  de  veículos  para  a 
SMECD

Dar maior assistência nas escolas. Secretaria 
Municipal  de 
Educação 
Cultura  e 
Desporto

-  Executar   obras  p/  conserv.  do solo e  das 
águas

6.2 Incentivo a suinocultura, avicultura 
de  corte  e  postura,  bovinocultura 
de  leite,  piscicultura,  fruticultura, 
cotonicultura, cana de açúcar

-Diversificar  a  produção  agrícola  e 
consequentemente  mudar  o  perfil  da  nossa 
economia
- Apoiar o associativismo dos produtores

Secretaria 
Municipal  de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto

6.3 Projeto  suinocultura  sistema 
SISCAL

-Implantar  Projeto  piloto  para  servir  de 
unidade didática e vitrine tecnológica para os 
produtores

Secretaria 
Municipal  de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto

6.4 Laboratório de alevinos -  Incentivar  a  implantação  de  criatórios  de 
peixes

Secretaria 
Municipal  de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto

6.5 Pesquisa agro-silui pastoril -  Desenvolver  novas  atividades  econômicas 
para os produtores
- Validar  novas tecnologias de produção
- Apoiar empresas de pesquisa

Secretaria 
Municipal  de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto

6.6 Parque  municipal  de  preservação 
do Córrego Lucas

-Delimitar o perímetro do parque
-Fazer  obras  que  garantam  preservação  do 
parque
- Dotar de infra-estrutura o parque

Secretaria 
Municipal  de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto

6.7 Esgoto pluvial -Implantar rede de esgoto pluvial e sistema de 
tratamento

Secretaria 
Municipal  de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto

6.8 Esgoto sanitário -Implantar rede de esgoto sanitário e sistema 
de tratamento
-Adquirir  equipamento coleta  de  dejetos  das 
fossas

Secretaria 
Municipal  de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto  e 
Secretaria 
Municipal  de 
Saúde

6.9 Fundo de Desenvolvimento. Agro. 
Ambiental

Criar  o  fundo  para  o  conselho  de 
desenvolvimento Agro-ambiental

Secretaria 
Municipal  de 
Agricultura e 
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Desenvolvime
nto

6.10 Recuperação de áreas degradadas -Apoiar  execução  de  obras  para  recuperar 
áreas degradadas no perímetro  urbano e rural

Secretaria 
Municipal  de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto

6.11 Controle de zoonoses Construir  estrutura  para  recolher  animais 
criados em local impróprio.
Equipamento para capturar os animais

Secretaria 
Municipal  de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto  e 
Secretaria 
Municipal  de 
Saúde

6.12 Informatização Dotar  secretaria  de  programas  para  prestar 
serviços ao agricultor

Secretaria 
Municipal   de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto

6.13 Ampliação do Horto Municipal - Produzir mudas de árvores para repor mata 
ciliar  para fins comerciais
- Arborizar o perímetro urbano 
- Adquirir trator e equipamentos

Secretaria 
Municipal  de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto

- Reformar estufa e viveiros
- Arborizar margem das estradas rurais

6.14 Projeto de aves de corte -  Ampliar  a  produção  de  frangos  de  corte 
visando  atender  merenda  escolar  e  mercado 
local

Secretaria 
Municipal  de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto

6.15 Estruturação da área  de  produção 
da Escola Agrícola

- Adquirir máquinas equipamentos
- Ampliar e equipar matadouro

Escola 
Agrícola

6.16 Mercado do produtor -  Instalar  infra  estrutura  para  produtores  da 
região,  expor  e  comercializar  Horti 
frutigranjeiros

Secretaria 
Municipal   de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto

6.17 Parque de eventos - Adquirir área para construção  do parque
- Instalar infra estrutura

Secretaria 
Municipal   de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto

6.18 Manejo  e  conservação  do  solo  e 
das águas

-  Executar  obras  visando um bom manejo e 
conservação  do  solo  e  das  águas  em 
Microbacias

Secretaria 
Municipal  de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto

6.19 Distrito Industrial - Adquirir área para instalar distrito industrial
- Dotar de infra-estrutura o distrito industrial

Secretaria 
Municipal  de 
Agricultura e 
Desenvolvime
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nto 

6.20 Incubadora Industrial - Dotar de infra estrutura Secretaria 
Municipal  de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto

6.21 Aquisição de equipamentos
a – Veículo
b – Equipamento mobiliário
c – Informática
d – Áudio – visual

- Dotar secretaria de veículos
- Mobiliar a secretaria
- Informatizar a secretaria
- Dotar a secr. De recursos audiovisuais

Secretaria 
Municipal  de 
Agricultura e 
Desenvolvime
nto

7. SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA OBJETIVO ÓRGÃO 
EXECUTOR

7.1 Construção  Da  Poli  Clínica  e 
Hospital

Prestar atendimento de emergência/urgência á 
população.
Priorizar  atendimento  ambulatorial  de 
emergência na rede de saúde pública.

Secretaria 
Municipal  de 
Saúde

7.2 Equipar Pronto Socorro e Hospital Dar alternativa imediata à população de baixa 
renda.

Secretaria 
Municipal  de 
Saúde

7.3 Aquisição de Ambulância Ter  duas  ambulâncias  à  disposição  do 
município, pois uma só em casos de urgência 
é insuficiente.

Secretaria 
Municipal  de 
Saúde 

7.4 Aquisição de veículos para equipe 
de Educação em Saúde

Locomoção da equipe  para  realizar  diversas 
tarefas,  tais  como:  palestras,  divulgações, 
treinamentos, etc.

Secretaria 
Municipal  de 
Saúde

7.5 Contratação  de  profissionais  de 
nível superior na área de saúde

Aumentar quadro de servidores para melhorar 
e aumentar atendimento à população.

Secretaria 
Municipal  de 
Saúde

7.6 Realizar  curso  de  Formação  de 
Auxiliar de Enfermagem

Dar oportunidades e qualificar  servidores na 
área de enfermagem.

SENAC/ 
Secretaria 
Municipal  de 
Saúde

7.7 Cursos de aperfeiçoamento na área 
de saúde

Participação de servidores para capacitação e 
atualização da área.

FNS/SES

7.8 Reformar  e  equipar  os  Postos  de 
Saúde

Melhorar  e  aumentar  o  atendimento  ao 
paciente

Secretaria 
Municipal  de 
Saúde

7.9 Construção do Laboratório Central Facilitar  o  acesso  à  população  e  aumentar 
número de exames

Secretaria 
Municipal  de 
Saúde

7.10 Construção e Implantação da Casa 
da Mulher

Centralizar  o  atendimento  à  mulher:  cursos 
para  gestantes,  palestras,  colheita  de 
preventivo, etc.

Secretaria 
Municipal  de 
Saúde

7.11 Informatização  da  Secretaria 
Municipal de Saúde

Facilitar  a  obtenção  de  dados  para  fins  de 
estatística  e  diagnóstico  em saúde:  nascidos 
vivos, óbitos, relatório de imunizações.
Como os  relatórios de Boletim de Produção 

Secretaria 
Municipal  de 
Saúde
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ambulatorial  são  obrigatoriamente 
informatizados,  existem  dificuldades  para 
produzi-los,  tais  como:  falta  de  computador, 
impressora, etc.

7.12 Instituir Farmácia dos Segurados Firmar convênio com laboratório subsidiados 
para governo baratear custo de medicamentos

Secretaria 
Municipal  de 
Saúde

7.13 Aquisição  de  Equip.  e  Materiais 
Permanente

Prestar  atendimento  a  comunidade  com 
qualidade 
Aumentar o atendimento a pacientes

Secretaria 
Municipal  de 
Saúde

7.14 Campanha nas escolas para higiene 
bucal.

Esclarecer  e  incentivar  a  importância  da 
higiene bucal.

Secretaria 
Municipal  de 
Saúde
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