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"DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE
2000 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

CARLOS FERNANDES PICOLOTTO, Prefeito Municipal de São José das Missões -
RS. Faço saber no cumprimento ao disposto do artigo 65, IV da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte,

LEI

Art. 1° - A elaboração da proposta orçamentária, para o exercício de 2000, abrangerá os
poderes Legislativo e Executivo e Entidades da Administração Direta e Indireta, assim como' a execução
orçamentária, obedecerá as diretrizes aqui estabelecidas.

DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 2° - São Diretrizes Orçamentárias Gerais, as instruções que se observarão a seguir, para
a elaboração do orçamento do município para o exercício de 2000.

§ Único: O montante da despesa não poderá ser superior ao da receita.

DOS GASTOS MUNICIPAIS:

Art. 3° - Constitui os gastos Municipais aqueles destinados à aquisição de bens e serviços
para o cumprimento dos objetivos do Município, bem como os compromissos de natureza social e financeira.

Art. 4° - Os gastos municipais serão estimados através dos serviços mantidos pelo
município, considerando-se, entretanto:

I - A carga de trabalho estimada para o exercício, para o qual se elabora o
orçamento;

II - Os fatores conjunturais que possam efetuar a produtividade dos gastos;
III - A receita do serviço, quando este for remunerado;
IV - Os gastos de pessoal localizado no serviço, serão projetados com base na

política salarial do Governo Federal e da estabelecida pelo Governo Municipal para seus Servidores.
Art. 5° - As despesas com pessoal da Administração Direta e Indireta, ficam limitados a

60% (sessenta por cento), da receita corrente, atendendo ao dispositivo da Lei.
§ 1° - Entende-se por receitas correntes para efeito de limites do presente artigo, o

somatório das receitas correntes da Administração Indireta, proveniente de Autarquias e Fundações Públicas,
excluídas as receitas oriundas de convênios.

§ 2° - O limite estabelecido para as despesas de pessoal de que trata este artigo,
abrange os gastos.da Administração Direta e Indireta nas seguintes despesas:

Obrigações Patronais;
Remuneração dos Servidores;

. . ./&;
GESTÃO 1997/2000 • Gouernanâo com a Comunidade



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES
Av. 20 de Março, s}n.o

Penel Ro«: (055) 753Mll06
CEP 98.325-000 - SÃO JOSÉ DAS MISSÕES - RS

Provento de Aposentadorias e pensões;
Remuneração do Prefeito e Více-Prefeíto;
Remuneração dos Vereadores.

§ 3° - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, além dos
índices inflacionários, a criação de cargos ou alteração da estrutura de carreira, bem como, a admissão de
pessoal, qualquer titulo, pelos órgãos e entidades da Administração Direta, Autarquias e Fundações, só
poderão ser feitas, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas até
o final do exercício, obedecido o limite na "caput".

Art. 6°_ Os orçamentos do município deverão, obrigatoriamente, destínar:
I - Recursos para o pagamento de serviço da dívida municipal;
11- Recursos destinados ao Poder Judiciário, para o cumprimento do que dispõe o

artigo 100, da Constituição Federal.

Art. 7° - O pagamento do serviço da dívida de pessoal e de encargos, terá prioridade sobre as
ações expansão.

Art. 8° - O município aplicará 25% (vinte e cínco por cento), de sua receita de impostos,
conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal, prioritariamente, na manutenção e desenvolvimento do Ensino de
Primeiro Grau e Pré-escolar.

Art. 9° - O Poder Executivo, poderá, firmar convênios, com outras esferas de governo
estadual ou Federal, para desenvolvimento de programas de interesse do município.

Art. 10° - O município poderá conceder ajuda financeira às entidades relacionadas, sem fins
lucrativos, nas áreas de saúde, educação e assistência social, com lei específica.

§ 1° - Os pagamentos serão efetuados após aprovação pelo Poder Executivo, dos
planos de aplicação apresentados pelas entidades beneficiadas;

§ 2° - Os prazos, para prestação de contas, serão fixados pelo Poder Executivo,
dependendo do plano de aplicação, não podendo ultrapassar 30 (trinta) dias do encerramento do exercício;

§ 3° - Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem
contas dos recursos anteriormente recebidos,

assim como, as que não tiveram as suas, aprovadas pelo Executivo Municipal.

DAS RECEITAS MUNICIPAIS:

Art. 11 - Constituem as receitas do Município naquelas provenientes:
I - Tributos de sua competência;
11- De atividade econômica que, por conveniência, possa vir a executar;
Ill - De transferências por força de mandato constitucional ou convênios firmados

com entidades governamentais e privadas nacionais;
IV - De empréstimo e financiamento com prazo, superior a 12 (doze) meses,

autorizados por Lei específica, vinculados a obras, equipamentos e serviços públicos;
V - Empréstimos tomados por antecipação da receita, para despesas de custeio

Municipal.
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Art, 12 - A estimativa das receitas considerará:
1- Os fatores conjunturais que possam vir a influenciar a produtividade de cada

fonte;
TI - A carga de trabalho estimada para o serviço, quando este for remunerado;
III - Os fatores que influenciam as arrecadações dos impostos e da contribuição de

melhoria;
VI - As alterações da legislação tributária.

Art. 13 - O município :fica obrigado a arrecadar todos os tributos de sua competência,
inclusive, o de contribuição de melhoria

§.-lo - O cálculo para o levantamento, cobrança e arrecadação da contribuição de
melhoria, obedecerá a critérios que serão levados ao conhecimento da população através da imprensa falada e
editais publicados pelo município;

§ 2° - A Administração do Município dispensará esforços, no sentido, de diminuir o
volume da dívida inscrita, de natureza tributária.

Art, 14 - As receitas oriundas de atividades econômicas exercidas pelo município, terão
fontes, revistas e atualizadas, considerando os fatores conjunturais e sociais que possam influenciar as suas
respectivas produtividades.

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRACÃO

Art, 15 - O município executará, com prioridade, no exercício de 2000, as seguintes ações
delineadas para cada setor, como seguem:

01 - cÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.01 - PROGRAMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE

OBJETIVO - Dotar a câmara com máquinas, mobiliários e outros utensílios de
trabalho no sentido de melhorar as condições do mesmo na secretaria da câmara.

01.02 - PROGRAMA - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA COMPUT ADORIZADO
OBJETIVO - Modernizar os serviços da administração da Câmara Municipal, bem

como agilizar as informações, e assegurar maior grau de confiança nos dados fornecidos.

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.01 - PROGRAMA - AQillSIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE.

OBJETIVO - Melhorar a estrutura do Gabinete do Prefeito, com aquisição de um
veículo e demais equipamentos necessários para o bom desempenho das atividades do gabinete.

02.02 - PROGRAMA - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEN1RO
ADMINISTRATIVO.
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OBJETIVO - São José das Missões necessita construir um Centro Administrativo,
amplo e digno de sua gente, centralizando e dotando os setores e repartições públicas com amplas instalações.

03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAo

03.01 - PROGRAMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE

OBJETIVO - Melhorar a Secretaria da Administração com equipamentos
necessários para o melhor desempenho e controle da administração, com complemento na informatização do'
setor.

03.02 - PROGRAMA - INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA RGE
OBJETIVO - Interferir junto aos órgãos competente, a instalação de um escritório

da RGE no município.

03.03 - PROGRAMA - INSTALAÇÃO DE CARTÓRIO
OBJETIVO - Interferir junto aos órgãos competentes a instalação de Cartórios de

Registros Civil e de Imóveis.

03.04 - PROGRAMA - SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO - Auxiliar os órgãos públicos competentes na instalação de um posto

de Polícia Civil e Brigada Militar no Município.

0305 - PROGRAMA - REVISAO DO QUADRO DE SERVIDORES E VENCIMENTOS

OBJETIVO - Rediscutir o Plano de Carreira de todos servidosres municipais com
posição da remuneração (salário, vencimento, e outras vantagens.).

03.06 - PROGRAMA FORMAR UM CONSELHO DE ADMINISTRACAO
OBJETIVO - A reforma Constitucional Administrativa instituiu a criação de Conselho de

Administração formado por Servidores do Legislativo e do Executivo a fim de opinar sobre a administração
publica.

03.07 - PROGRAMA - COMISSAO DE AV ALIACAO
OBJETIVO - objetiva instituir comissão para proceder avaliação periódica dos [Servidores

Públicos municipais, quanto aos critérios estabelecidos em Lei, de forma especial e eficiente conforme
determina a reforma Administrativa e a Constituição Federal.

04 - SECRETARIA DA FAZENDA

04.01 - PROGRAMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE

OBJETIVO - Equipar adequadamente a Secretaria para que possamos dar um
atendimento melhor a população com dados precisos através da informatização eficiente.
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04.02 - PROGRAMA - FISCALIZAÇÃO
OBJETIVO - Dar condições para a secretaria realizar fiscalização de modo

eficiente e permanente, Bolão do ICMS aumento de arrecadação, instituindo programas de combate a
sonegação.
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05 - SECRETARIA DE OBRAS

05.01 - PROGRAMA - REABERTURA DE ESTRADAS COM CONSTRUÇÃO DÊ
PONTES E BUEIROS

OBJETIVO - Melhorar o sistema viário do Município, para dar melhores
condições de trânsito e etcoamento da produção agrícola do município.

05.02 - PROGRAMA - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
OBJETIVO - Renovação da frota de máquinas, veículos e equipamentos do

departamento de obras.

05.03 - PROGRAMA - PAVIMENTAÇÃO URBANA E RURAL
OBJETIVO - Pavimentar as ruas que julgarem necessárias na cidade e interior,

com pedras paralelepípedos e ligação asfáltica até a BR 386.

05.04 - PROGRAMA - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NA ÁREA URBANA E RURAL.

OBJETIVO - Abranger o maior número de ruas e praças com a extensão de rede e
colocação de lâmpadas para melhorar a iluminação pública.

05.05 - PROGRAMA - ESGOTO PLUVIAL
OBJETIVO - Ampliar a rede de esgoto pluvial, com o objetivo da melhor limpeza

pública, saúde e higiene.

05.06 - PROGRAMA - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA
OBJETIVO - Construir e ampliar a praça municipal, com a instalação de

banheiros público, oportunizando melhores condições para os munícipes.

05.07 - PROGRAMA - HABITAÇÃO E URBANISMO
OBJETIVO - Dar continuidade aos programas habitacionais na área Urbana e

Rural.

05.08 - PROGRAMA - COMUNICAÇÕES
OBJETIVO - Instalação de uma rádio de transmissão de sinais de TV, para

proporcionar um melhor sinal de televisão com opção de diversos canais.

05.09 - PROGRAMA - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS
OBJETIVO - Proporcionar às pessoas, condições para aguardar o transporte

coletivo, se protegendo de chuva, sol e outros fenômenos da natureza.

GESTÃO 1997/2()()o • Governando com a Comunidade
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05.10- PROGRAMA - CONSTRUCAO DE PASSEIOS
OBJETIVO - Construir passeios, sistema viário do Município, para dar melhores

condições de transito de pedestres, proporcionando melhores condições de higiene e embelezamento.

05.11- PROGRAMA - MELHORIA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS.

OBJETIVO - Melhorar o sistema viário do Município, para dar melhores condições de transito e escoamento
da produção agrícola do município.

05.12 - PROGRAMA - MELHORIA DA SINALIZACAO DO TRANSITO

t>BJETIVO - Diminuir o numero de acidentes de transito, sinalizando e
aperfeiçoando a sinalização existentes.

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO E CULTURA

0601- PROGRAMA - EQUIPAR A SECRETARIA
OBJETIVO - Adquirir equipamentos necessários, inclusive de informática para o

bom desempenho e controle da secretaria, adquirir um veículo para supervisão escolar.

06.02 - PROGRAMA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS
ESCOLAS

OBJETIVO - Dar condições às escolas municipais com aquisição de equipamento
e material permanente, com o objetivo de ter condições de realizar um trabalho escolar com eficiência,
proporcionando assim melhores condições para os alunos, inclusive veículos para o transporte escolar.

06.03 - PROGRAMA - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBJETIVO - Construir e ampliar escolas municipais oferecendo melhores

condições para os professores e consequentemente aos alunos da rede Municipal de Ensino.

06.04 - PROGRAMA - BIBLIOTECA BÁSICA
OBJETIVO - Dotar as escolas de 1° grau com biblioteca básica, composta de

livros que atendam as necessidades da escola e que oportunize os alunos a buscar a pesquisa e leitura.

06.05 - PROGRAMA - PRÉ- ESCOLAR
OBJETIVO - Dar atendimento ao pré-escolar onde houve alunos suficiente para o

funcionamento a fim de preparar adequadamente o aluno à alfabetização.

06.06 - PROGRAMA - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS

OBJETIVO - Proporcionar aos professores e especialistas de educação, meios
como cursos, seminários, encontros de qualificação, capacitação e atualização profissional, a fim de melhorar
a sua atuação profissional e da qualidade do ensino.

06.07 - PROGRAMA - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO - Oferecer aos alunos de 1c grau, acesso à escola a fim de dar

continuidade aos estudos, oferecendo um transporte com segurança e auxiliar o 2° e 3° graus.
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06.08 - PROGRAMA - AQUISIÇÃO DE MA1ERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS
OBJETIVO - Fornecer ao aluno material básico escolar a fim de assegurar sua

permanência na escola e dar condições para desenvolver as suas atividades curriculares.

06.09 - PROGRAMA - COMBATE AO ANALFABETISMO
OBJETIVO - Dar condições às pessoas analfabetas para que eles possam ter

oportunidade de freqüentar aulas de alfabetização.

06.10 - PROGRAMA - INSTALAR PEQUENOS PARQUES NAS ESCOLAS
OBJETIVO - Instalar pequenos parques de recreação nas escolas para oportunizar

ao alunado horas de lazer. ç"

06.11 - PROGRAMA - INCENTIVO A CULTIJRA, FOLCLORE E AR1ESANATO
OBJETIVO - Dar apoio necessário a cultura, ao folclore e artesanato,

oportunizando aos alunos melhores conhecimentos.

06.12 - PROGRAMA - CONSTRUÇÃO DE ESTUFAS PARA HORTIGRANGEIROS
OBJETIVO - Dar condições para que o aluno cultive junto a sua escola a

produção de hortigrangeiros e ervas medicinais, para enriquecer a alimentação, prevenir e curar doenças com
a medicina caseira.

06.13 - PROGRAMA - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO
POLIESPORTIVO

OBJETIVO - Oferecer à comunidade a prática do esporte nas diversas
modalidades, em local adequado.

06.14 - PROGRAMA - AMPLIACAO DA ESCOLA DE 2° GRAU
OBJETIVO - Com o apoio do Governo do Estado vamos viabilizar a implantação

de uma escola de 2° grau.

06.15 - PROGRAMA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OBJETIVO - Proporcionar aos alunos, merenda escolar de boa qualidade em

quantidade suficiente para suprir a necessidade do alunado, dando condições às escolas para servir uma
refeição diária nas localidades em que se julgar necessário.

06.16 - PROGRAMA - CRÉDITO EDUCATIVO MUNICIPAL GRATUITO OU
SUBSIDIADO

OBJETIVO - Proporcionar aos estudantes universitários, crédito educativo, com
retomo aos cofres públicos, incentivando-os na busca de qualificação profissional adequada a realidade atual.

06.17 - PROGRAMA - GUARDA ESCOLAR
OBJETIVO - Proporcionar um clima tranqüilo e segura à comunidade escolar.

06.18 - PROGRAMA - EDUCAÇÃO ESPECIAL
OBJETIVO - Oportunizar aos alunos portadores de deficiências, o acesso ao

saber. Oferecendo condições aos professores e à escola na atendimento aos mesmos.

~.J
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06.19 - PROGRAMA - INSTALAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU COMPLETO NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS

OBJETIVO - Ampliar o número de séries, gradativameme, nas escolas
municipais, oportunizando a conclusão do 10 grau nas localidades que convém ao município.

06.20 - PROGRAMA - INCENTIVO AO ESPORTE CMD
OBJETIVO - Essa atividade registra o esporte e lazer, com a organização de

atividades esportivas para desenvolver potenciais nas diversas modalidades do esporte.

06.21- PROGRAMA -BANDA MUNICIPAL

"OBJETIVO - Instalar a banda municipal com apoio e recursos do Governo
Federal

06.22 - PROGRAMA - HORTAS ESCOLARES

OBJETIVO - Dar condições de hortas escolares e arborização de pátios escolares.

06.23 - PROGRAMA- APOIO A APAE -

OBJETIVO - Dar um atendimento as pessoas com qualquer deficiência.

06.24 - PORGRAMA - REELABORAR O PLANO DE CARREIRA DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO.

OBJETIVO - Melhorar a remuneração dos profissionais da educação, estudando o
plano de carreira do magistério, discutindo com a categoria.

07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

07.01 - PROGRAMA - REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DO SOLO
OBJETIVO - Realizar análise de solo, para que o agricultor tenha uma efetiva

avaliação de suas terras.

07.02 - PROGRAMA - CORRETIVOS E FERTlLJZAN1ES
OBJETIVO - Viabilizar a recuperação do solo agrícola, fornecendo de forma

subsidiada e/ou gratuita calcário e insumos.

07.03 - PROGRAMA - PAlRULHA AGRÍCOLA
OBJETIVO - Formação de uma patrulha agrícola dotada de máquinas e

equipamentos para realizar trabalhos na recuperação e conservação do solo, formação de reservatórios de
água e recuperação de nascentes e afluentes.

07.04 - PROGRAMA - EXTENSÃO RURAL
OBJETIVO - Manter o convênio com EMATERIRS, oferecendo assim um apoio

permanente na produção agropecuária.

07.05 - PROGRAMA - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

GESTÃO 1997j2()()O - Governando com a Comunidade
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OBJETIVO - Criar um fundo de desenvolvimento agropecuário, para atingir com
maior número de projetos financiados, inclusive para a construção de paióis chapecó.

07.06 - PROGRAMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SILAGEM
OBJETIVO - Apoiar a bacia leiteira com meios de armazenagem de alimentação

para O gado leiteiro e outros.

07.07 - PROGRAMA - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MAlERIAL PERMANENTE
OBJETIVO - Equipar todos os departamentos da secretaria, inclusive com a

informatização do setor.

07.08 - PROGRAMA - FORNECIMENTO DE SEMENTES GRATUITAMENTE OU
SUBSIDIADA

OBJETIVO - Fornecer sementes de qualidade pelo sistema troca- troca,
transformando a equivalência de produtos atingindo os agricultores de nosso município.

07.09 - PROGRAMA - INSTALAÇÃO DE SECADORES
OBJETIVO - Instalar secadores de cereais - pequeno porte - em diversas

comunidades, fazendo com que o produtor tenha uma melhor renda nos seus produtos.

ORGÂNICA
07.10 - PROGRAMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADUBAÇÃO

OBJETIVO - Fornecer equipamentos de distribuição de adubo orgânico,
possibilitando o aproveitamento de detritos e dejetos de animais para recuperação das terras rurais.

07.11 - PROGRAMA - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS
HUMANOS

OBJETIVO - Proporcionar cursos, seminários, pesquisas e estudos a fim de
oferecer e preparar o agricultor na sua área profissional.

07.12 - PROGRAMA - PRODUÇÃO LEIlEIRA
OBJETIVO - Por ser uma atividade que se adapte bem com a nossa região,

incentivaremos o agricultor neste sentido.

07.13 - PROGRAMA - HORTIGRANGEIROS E POMARES
OBJETIVO - Incentivar a produção de verduras e de forma organizada, buscar a

comercialização dos produtos, também, apoiar o plantio de fruticultura com introdução de outras espécies -
organizando plantio e consequentemente a comercialização.

07.14 - PROGRAMA - PISCICULTURA
OBJETIVO - Dar incentivo a criação de alevinos com a construção de açudes da

técnica e buscar a comercialízação.

07.15 - PROGRAMA - PRODUÇÃO INDUSTRIAL
OBJETIVO - Adquirir área com destino a implantação do distrito industrial,

dotando-o com infra-estrutura necessária para o funcionamento.

. ~. ~
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07.16 - PROGRAMA - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE TELEFÔNICA
OBJETIVO - Esse projeto visa construir e ampliar as redes telefônicas do

município proporcionando mais conforto às famílias.

07.17 - PROGRAMA - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO
RURAL

OBJETIVO - Tem por objetivo a construção de redes de eletrificação rural do
município, procurando desta forma amenizar o problema enfrentado pelas famílias que não possuem esse
beneficio.

07.18 ~.PROGRAMA - CONDoMÍNIo RURAL
OBJETIVO - Viabilizar nos diversos setores da agricultura, condições de trabalho

em parcerias, para desenvolver projetos conjuntos, proporcionando melhoria na qualidade de vida.

07.19 - PROGRAMA - VIABILIZAR INSTALAÇÕES DE COOPERATIVAS
OBJETIVO - Incentivar a criação de cooperativas para a comercialízação da

produção agropecuária do município.
07.20 - PROGRAMA - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA O VIVEIRO MUNICIPAL

OBJETIVO - Adquirir área para o viveiro municipal com a finalidade de distribuir
mudas de árvores aos agricultores, visando o reflorestamento de suas áreas.

07.21- PROGRAMA - PRODUCAO ANIMAL

OBJETIVO - O município continuira incentivando o desenvolvimento da
atividade agropecuária

07.22 - PROGRAMA - DAR CONTINUIDADE AOS PROJETO PRONAF, PRO-
RURAL

OBJETIVO - Dar continuidade o PRONAF, com outro objetivo de buscar
recursos para desenvolver projeto que vem ao encontro das necessidades dos pequenos agricultores.

07.24 - PROGRAMA - CAPACITACAO PROFISSIONAL

OBJETIVO - Promover cursos profissionalizantes com a instalacao de oficina
permanete para qualificação, aperfeiçoamento e treinamento de mão-de-obra, em todas as atividades
comerciais, industriais, e de serviços.

07.25 - PROGRAMA - CRIAR MECANISMO DE INCENTIVO A INDUSTRIA E
COMERCIO

OBJETIVO - Viabilizar financiamento rotativo para pequenas e medias empresas
na área da industria e comercio, a fim de oportunizar novos empregos e promover o desenvolvimento
econômico e social.

07.26 - PROGRAMA - APOIAR IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MEIO
RURAL

Ar)
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OBJETIVO - Opurtunizar a industrialização
propriedade, permitindo o aumento da renda familiar.

dos produtos produzidos na

07.27 - PROGRAMA - FEIRAS

OBJETIVO - Promover o Município, comercio e industria local, através de feiras
municipais e regionais.

07.28 - PROGRAMA - PRODUCAO DE HUMUS

f"
OBJETIVO - Viabilizar a produção de húmus, através da criação de minhocas

auxiliando na recuperação do solo.

07.29 - PROGRAMA - DESENVOLVIMENTO AGRICOLA
OBJETIVO - Desenvolver projetos de micro-bacias, lavouras comunitária,

apicultura piscicultura, avicultura e outros que venham ao encontro das necessidades dos pequenos
agricultores.

08 - SECRETARIA DA SAÚDE

08.01 - PROGRAMA - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL
OBJETIVO - Para descentralizar o atendimento médico e odontológico, com

expansão para as comunidades do interior do município.

08.02 - PROGRAMA - FORMAÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA
OBJETIVO - Oportunizar o fornecimento de medicamentos básicos às pessoas

carentes, inclusive com ervas medicinais.
08.03 - PROGRAMA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

OBJETIVO - Adquirir ambulância para transporte emergência de doentes para
outros centros para buscar socorro urgente.

08.04 - PROGRAMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE

OBJETIVO - Adquirir equipamentos necessários para o desenvolvimento de
melhor qualidade na área da saúde.

08.05 - PROGRAMA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA
OBJETIVO - Viabilizar a vinda de médicos Pediatra, Cardiologista, e Psicólogo

para dar atendimento especializado aos munícipes.
08.06 - PROGRAMA - AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO

DE ÁGUA POTÁVEL

OBJETIVO - Implantar o sistema de abastecimento de água potável, com a
perfuração de poços artesianos, nas comunidades que ainda não dispõem desse beneficio.

08.07 - PROGRAMA - HOSPITAL COMUNITÁRIO

. ~~
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OBJETIVO - Viabilizar a transformação do ambulatório municipal em Hospital
Comunitário, para dar uma melhor assistência médica hospitalar para toda a comunidade.

08.08 - PROGRAMA - COLETA DE LIXO

OBJETIVO - Tomar a cidade mais limpa, melhorando as condições de higiene,
educando e conscientizando à população na questão das contaminações através do lixo e efeitos nocivos à
saúde.

08.09 - PROGRAMA - CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE
I'" OBJETIVO - Atender as necessidades da população em geral, em locais

adequados e com pessoas qualificadas na área médica.

08.10 - PROGRAMA - DEFICIENTES FÍSICOS

OBJETIVO - Oferecer atendimento especial aos deficientes fisicos
proporcionando-lhes melhoria nas condições vitais.

08.11- PROGRAMA - TREINAR E ADMITIR NOVOS AGENTES DE SAUDE

OBJETIVO- orientar a apoiar a população na sentido de prevenir doenças.
eliminar os acidentes de riscos no trabalho, na residência e na comunidade, encaminhar para atendimento
medico quando houver necessidade.

08.12 - PROGRAMA - EXAMES PREVENTIVOS

OBJETIVO - Realizar exames preventivos proporcionando uma vida mais longa e
saudáveis a população.

08.13 - PROGRAMA - TRANSPORTES DE DOENTES

OBJETIVOS- Manter transporte semanal a Passo Fundo e Outros centros, quando
necessário atendimentos médicos especializados.

09 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

09.01 - PROGRAMA - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

OBJETIVO - Esse programa tem por finalidade registrar o apoio às pessoas
carentes na área social.

09.02 - PROGRAMA - COMUNIDADE SOLIDÁRIA

OBJETIVO - Distribuir cestas básicas às fanúlias mais necessitadas, em parceria
com o governo Federal, bem como buscar novas alternativas de auxílio.

&'~
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09.03 - PROGRAMA - AMPARO A INDIGÊNCIA

OBJETIVO - Dar condições às pessoas menos favorecidas proporcionando
melhoria na qualidade de vida.

09.04 - PROGRAMA - TERCEIRA IDADE

OBJETIVO - apoiar atividades de lazer e descontração e outras, as poessoas da
terceira idade, do nosso município.

10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

10.01- PROGRAMA - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
OBJETIVO - Pagamento da dívida contratada.

Art.16°: Apresente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.17° : Revogan-se disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES.

AOS 15 DE SETEMBRO DE 1999.
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PREFEITO MUNICIPAL.

Registre-se e Publique-se
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