
      

LEI Nº 6.387, DE 1º DE JULHO DE 2005.

Dispõe  sobre  a  Programação
Plurianual  do  Setor  Público  do
Município  de  Caxias  do  Sul,
englobando  a  Administração  Direta
e  Indireta   para  os  exercícios  de
2006 a 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.
 Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

Lei.
Art.  1º   A Programação  Plurianual  do  Setor  Público  do  Município  de

Caxias do  Sul,  englobando  a Administração Direta,  o  Legislativo,  o Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto ( SAMAE), o Instituto de Previdência e
Assistência Municipal (IPAM)  e a Fundação de Assistência Social (FAS),  para
os exercícios de 2006 a 2009, por esta Lei e seus anexos constituída, será
executada  observando  as  tendências  de  arrecadação  e  os  conseqüentes
ajustes  a  serem  determinados  pelas  leis  de  diretrizes  orçamentárias  e  os
orçamentos anuais.

Art.  2º   As  diretrizes  gerais  de  governo  da  Administração  Direta  e
Indireta do Município para os exercícios de 2006 a 2009 estarão voltadas para:

a) a  gestão  democrática  com  representação  e  participação  da
sociedade; 

b) a gestão solidária com a valorização do voluntariado e priorização
dos pequenos e dos mais necessitados;

c) a segurança pública e a melhoria da qualidade de vida;

d) uma  atenção  especial  à  infância,  à  juventude,  aos  idosos,  às
mulheres e às minorias;

e) a economia, o desenvolvimento regional e o meio ambiente;

f) a construção da mudança com visão de futuro;
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g) o  serviço  público  municipal  produzindo  resultados  para  todos  os
cidadãos; 

h) a descentralização administrativa e participação social; e

i) a  articulação  e  a  harmonização  das  funções  das  unidades  da
Administração Direta e Indireta.

Art.  3º   A  operacionalização das diretrizes gerais  far-se-á através  de
uma  coordenação  geral  de  desenvolvimento  institucional,  responsável  pela
integração da comunidade com o governo, e de uma coordenação setorial, que
responderá pela articulação de quatro áreas básicas que orientarão as ações:
Infra-estrutura,  Desenvolvimento  Econômico,  Políticas  Sociais  e  Questões
Estratégicas.

Art. 4º As quatro áreas básicas compreendem:

a) quanto a Infra-estrutura:  os setores relacionados ao sistema viário,
transportes,  saneamento,  energia  e  comunicações,  visando  viabilizar  a
funcionalidade  e  o  desenvolvimento  do  Município,  qualificando-o  e
modernizando-o,  permitindo  a  implementação  das  políticas  econômicas  e
sociais;

b) quanto ao Desenvolvimento Econômico: a agricultura, a indústria, o
 comércio,  os  serviços  em geral  e  o  setor  de  turismo,  buscando  fomentar
formas associativas e de economia solidária, priorizando os micro e pequenos
empreendedores, com ênfase no turismo, articulando, induzindo e integrando
os  diferentes  agentes  do  processo  econômico,  buscando  através  de  seus
objetivos um melhor desenvolvimento social;

c) no que tange as Políticas Sociais: a educação, a saúde, a segurança,
a  habitação,  a  assistência,  a  cultura,  o  esporte  e  o  lazer,  possibilitando  o
acesso a serviços públicos de qualidade, promovendo a cidadania e criando
condições que assegurem o exercício dos direitos fundamentais do cidadão; e

d)  quanto  as  Questões  Estratégicas:  o  meio  ambiente,  a  ciência  e
tecnologia, a organização territorial e integração regional, as finanças públicas,
as relações internacionais e a valorização do servidor público, buscando cada
vez  mais  eficiência  e  qualidade,  bem  como  o  respeito  aos  valores
democráticos e éticos, que, ao mesmo tempo que condicionam e dão suporte à
operacionalização  das  diretrizes  gerais,  possibilitam  influir  na  definição  de
cenários futuros. 

Art.  5º   No  geral  as  diretrizes  de  governo  objetivarão  e  serão
direcionadas nas suas ações, no sentido de:
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a)  valorizar  e  resgatar  os  movimentos  sociais  e  comunitários

desenvolvendo  ações  que  aprimorem  as  relações  do  governo  com  a
sociedade;

b)  integrar os órgãos municipais  ligados à segurança e articular  com
todas as instâncias públicas que atuam nesta área, cooperando com outros
níveis de governo, visando a segurança e o bem estar da população;

c) agilizar, ampliar e melhorar os atendimentos de saúde à população e
fortalecer a prevenção às doenças;

d)  buscar  a  universalização  do  abastecimento  público  de  água   à
população,  desencadeando  os  procedimentos  para  novos  mananciais  de
abastecimento  de  água  e  desenvolver  o  tratamento  sanitário  de  esgotos,
reestudando os valores a serem cobrados da população;

e) diminuir o déficit habitacional;

f) criar a ouvidoria dos servidores e comissões paritárias para estudar e
definir  incentivos às carreiras e reclassificação de cargos no serviço público,
implementando uma política de segurança, de qualificação e atualização dos
servidores em todas as áreas;

g)  promover  um  ensino  fundamental  de  qualidade,  respeitando  as
diversidades culturais, incentivando a autonomia pedagógica de cada escola,
implementando  gradativamente  a  escola  de  turno  integral,  utilizando  novas
tecnologias  como  instrumento  pedagógico  e  investindo  na  qualificação  dos
profissionais da educação, bem como expandir a rede de escolas de educação
infantil, melhorando e expandindo a alfabetização de jovens e adultos;

h)  criar  o  Serviço  de  Apoio  ao  Empreendedor  Cultural,  simplificando
procedimentos  de  acesso  à  Lei  de  Incentivo  à  Cultura  e  implementando  a
popularização da cultura, garantindo espaços em bairros, vilas e interior para
as  diversas  manifestações  culturais,  planejando  ações  com  continuidade  e
enriquecendo o acervo da Biblioteca Pública Municipal;

i) estimular e fomentar projetos geradores de trabalho e renda, apoiando
empreendimentos  cooperativados,  a  realização  de  eventos,  feiras  e
exposições industriais e comerciais,  e incentivar a qualificação e atualização
profissional  dos  trabalhadores  e  o  acesso  ao  crédito  dos  pequenos
empreendedores e de projetos inovadores;

j) estimular o empreendedorismo e associativismo no meio rural através
de  agroindústrias,  capacitando  a  mão-de-obra,  ampliando  os  serviços  de
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máquinas e implementos, melhorando a infra-estrutura do meio rural e criando
o Núcleo de Produção Ecológica;

k)  adquirir  maquinário  e  equipamentos  e  buscar  parcerias  de  órgãos
públicos  e  privados  que  forem  essenciais  para  um  melhor  atendimento  à
população de  modo geral;

l)  executar  obras  de infra-estrutura  e serviços públicos  consideradas
prioritárias pela sociedade;

m) promover melhorias das condições de trânsito e transporte;

n)  promover  o  desenvolvimento  urbano  e  a  proteção   ambiental,
agilizando os  trâmites  e buscando a integração do Município  e  Estado nas
ações  de  cunho  ambiental,  incentivando  novas  técnicas  e  produtos  que
permitam a preservação do meio ambiente;

o) efetuar a arrecadação e o controle tributário afeto ao Município, bem
como o pagamento das despesas necessárias à concretização dos objetivos
nas  ações  do  Governo  Municipal,  buscando  o  equilíbrio  das  receitas
constitucionais ( transferências federais e estaduais) com os encargos que lhe
são repassados;

p)  articular  com  as  entidades  que  atuam  na  assistência  social  do
Município, visando o aprimoramento e otimização assistencial, melhorando as
condições sociais da população de crianças,  idosos ,  dependentes químicos e
carentes de modo geral;

q) promover ações que visem o desenvolvimento regional, articulando-
se com outros entes do Estado e da Federação;

r)  desenvolver  ações  de  cooperação  e  relações  internacionais,
especialmente no sentido  de fortalecer a imagem positiva de nossos produtos
no exterior, consolidando as marcas “Caxias “ e “Serra Gaúcha”, assim como,
de nossas artes e cultura, reforçando as potencialidades de nossa cidade e
região;

s)  promover  o  desenvolvimento  do  turismo  de  negócios  e  lazer  no
Município;

t)  articular  com órgãos,  agências  de  fomento,  de pesquisa,  institutos,
incubadoras,  escolas e universidades, visando  qualificar o desenvolvimento
tecnológico  municipal, integrando os demais municípios da região;

u) promover e incentivar o esporte e o lazer, criando núcleos esportivos
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nas áreas urbanas e rurais, otimizando e adequando a utilização de ginásios,
quadras  e  campos  esportivos,  patrocinando  competições  e  atraindo
investimentos privados para patrocínio das equipes representativas de Caxias
do Sul ;

v) desenvolver ações de comunicação social,  com o objetivo de bem
informar a população;

x) combater as inundações em áreas de risco;

y)  incentivar,  em  parceria  com  instituições  de  pesquisa  e  iniciativa
privada, os estudos e projetos de viabilidade da exploração e uso de fontes
alternativas de energia; e

z) articular, junto aos órgãos competentes a solução dos problemas, a
ampliação e qualificação dos serviços de energia e comunicações.

Art. 6º Como programas entendem-se os instrumentos de organização
da  ação  governamental,  visando  à  concretização  dos  objetivos  pretendidos
pela  Administração  do  Município,  estando  associados  a  serviços  a  serem
desenvolvidos  no  intuito  de  extinguir  ou  minimizar  problemas  detectados,
indicados ou apontados pela sociedade, mensurados através dos “indicadores
de desempenho”.

Art. 7º Os programas subdividem-se em finalísticos, aqueles que visam
atender  diretamente  as  demandas  da  sociedade,  contendo  indicadores  de
desempenho, e os de apoio administrativo, que dão os meios e as condições
para os trabalhos a serem desenvolvidos e que não apresentam indicadores
de desempenho além dos de exigência legal, elencados no artigo 8º.

Art.  8º   O  Município  de  Caxias  do  Sul,  através  de  seus  órgãos,
estabelece  como  Programas  de  Governo,  cujos  objetivos  encontram-se
determinados no anexo I, os seguintes, com seus códigos de  Classificação
Orçamentária e seus Indicadores de Desempenho, para o período 2006-2009: 

PROGRAMAS FINALÍSTICOS
ÁREA DA INFRA-ESTRUTURA
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AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO  E
MELHORAMENTOS DE VIAS
URBANAS E RURAIS

001 Pavimentação de 570 quilômetros de ruas e avenidas

Conservação do sistema viário de 1,3 mil quilômetros

Pavimentação de 20 quilômetros de ruas e avenidas no perímetro
urbano pertencentes à linha de ônibus

Melhorias na drenagem pluvial e alargamento de 1,2 mil
quilômetros de estradas do interior 

Construção de elevadas, viadutos, passarelas e rótulas

Construção da Perimetral Leste

Abertura e pavimentação de 85,9 mil metros quadrados de ruas

Pavimentação, capeamento asfáltico e sistematização de 77,8 mil
metros quadrados de ruas

Implantação de 7,8 mil metros quadrados de rotatórias

Tratamento de cruzamentos e entroncamento em 41 locais

Pavimentação de 150 quilômetros de estradas da área rural

Alargamento de 100 quilômetros de estradas da área rural

Conservação, manutenção e limpeza de 3,1 mil quilômetros de
estradas da área rural

Sinalização para localização de comunidades do interior

Sinalização e conservação das vias de 6 roteiros turísticos
MELHORIA DO TRANSPORTE
COLETIVO MUNICIPAL E INTER-
MUNICIPAL

002 Integração  e  troncalização  do  transporte  coletivo  urbano  com
implantação de 300 novos horários anualmente

Implantação  de  estações  de  transbordo  com  16,4  mil  metros
quadrados de área coberta

Ampliação de 2 linhas e 14 permissões de táxi  lotação

Ampliação de 6 linhas de transporte intramunicipal

Implantação de 200 abrigos de ônibus por ano

Fiscalização de 1,5 mil veículos anualmente do transporte coletivo
urbano, transporte escolar,  fretamento,  táxi lotação,  táxi e ônibus
intramunicipal

Ampliação de 6 linhas de ônibus para interior 

Ampliação e/ou realocação da Estação Rodoviária de Caxias do Sul

Melhoramento das paradas de ônibus
UNIVERSALIZAÇÃO DO
ABASTECIMENTO PÚBLICO DE
ÁGUA NO MUNICÍPIO

003 Atendimento de 100% da demanda do abastecimento de água nas
áreas alvo que são comunidades urbanas, sub urbanas,  distritais e
6,3 mil propriedades do meio rural  do Município de Caxias do Sul

AGREGAÇÃO DE NOVOS
MANANCIAIS DE ÁGUA AOS
SISTEMAS EXISTENTES

004 Elaboração de estudos para a preservação de mananciais de água
em parcerias, no que couber, com municípios da região

Conservação  dos  mananciais  em  6,3  mil  propriedades  rurais  do
Município

Implantação de novo manancial  superficial  de captação  de água
com  linhas  de  adução,  estações  de  bombeamento,  estação  de
tratamento de água e sistema de reservação

Exploração do manancial subterrâneo (Aqüífero Guarani)
SANEAMENTO RURAL 005 Disponibilização de saneamento  básico  em 134 comunidades  do

meio rural, abrangendo 6,3 mil propriedades
TRATAMENTO DE REDES DE
ESGOTOS SANITÁRIOS

006 Ampliação  e  manutenção  de  100%  do  sistema  de  esgotamento
sanitário

Desenvolvimento do Plano Diretor de Esgoto Sanitário
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TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

007 Implementação  de  novo  aterro  sanitário  em  parceria  com  a
CODECA, com capacidade para 4 milhões e 320 mil toneladas de
lixo

Fortalecimento  da  Companhia  de Desenvolvimento  de Caxias do
Sul – CODECA e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
– SAMAE

Desenvolvimento do Plano Diretor de Esgoto Sanitário

Disponibilização  de  serviços  de  recolhimento  de  lixo  sólido  nas
propriedades do meio rural

Ampliação de 4 células no atual aterro sanitário São Giácomo para
acomodação de 543,4 mil toneladas de lixo

Aquisição  de  titularidade  da  área  atual  do  aterro  sanitário  São
Giácomo

Construção de estação de tratamento no atual aterro sanitário São
Giácomo

INTERVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO
E EM SITUAÇÕES
EMERGENCIAIS/ALAGAMENTOS

008 Remoção  de  construções  localizadas  nas  faixas  de  domínio  de
rodovias e da ferrovia

Melhoramento  e/ou  ampliação  de  5,45  mil  metros  de
macrodrenagem pluvial

110 núcleos de subabitação em topografia desfavorável
ELIMINAÇÃO E CONTROLE DE
VETORES DE DOENÇAS
TRANSMISSÍVEIS

009 Assistência à 6,3 mil propriedades rurais com referência ao controle
de  vetores  e  doenças  transmissíveis,  principalmente  roedores  e
insetos

ARTICULAÇÃO, INCENTIVO E
PARCERIAS RELACIONADAS A
AMPLIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E
ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS E DE
COMUNICAÇÕES

010 Atendimento do Distrito de Vila Oliva e 5 comunidades de outros
distritos com serviços de telefonia DDD

CONTROLE, MELHORIAS E
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA

011 Implantação  de  120  unidades  de  dispositivos  de  calmante  de
tráfego

Modernização  da  sinalização  viária  com  implementação  de  em
torno de 2 mil placas, 80 quilômetros de pintura e 10 semáforos em
cruzamentos por ano

Implantação de 5 lombadas eletrônicas

Aquisição de 10 viaturas, 1 camioneta e 10 motos para fiscalização
do trânsito

Aquisição de 1 radar fotográfico para fiscalização

Implantação de sinalização eletrônica atuada em 10 cruzamentos

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 012 Implantação  de  30  quilômetros  de  novas  redes  de  iluminação
pública  urbana  e  rural,  equivalendo  a  aproximadamente  1  mil
pontos de iluminação pública

Manutenção de 37 mil pontos de iluminação pública urbana e rural,
melhorando a operacionalização dos atendimentos

Aquisição  de  5  novos  veículos  equipados  de  porte  médio  para
compor frota de manutenção da iluminação pública

Construção de almoxarifado para materiais  de iluminação pública
em área de propriedade do Município, com aproximadamente 500
metros quadrados

Iluminação especial em rotatórias e principais aparelhos de trânsito

Iluminação  especial  em avenidas  principais,  hierarquizando rotas
de trânsito
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LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO 013 Manutenção de 4,95 mil quilômetros por mês com varrição de ruas

Manutenção de 720 quilômetros por mês com capina e raspagem
de terras e recolhimento de animais mortos

Manutenção de 60 mil metros quadrados por mês de manutenção
de áreas públicas

Manutenção de 21,2 mil metros quadrados de área com casa de
alvenaria para canil e gatil, com população estimada de 1,5 mil
animais

SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO
MUNICÍPIO

014 Manutenção de 44,3 mil  metros quadrados de área do Cemitério
Público Municipal

Aquisição de área de 58 mil metros quadrados para novo cemitério

Construção de 10 mil jazigos funerários
CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DO
ESGOTAMENTO PLUVIAL

015 Manutenção de 50 quilômetros de macrodrenagem pluvial

Manutenção de 800 quilômetros de microdrenagem pluvial

Ampliação de 5 quilômetros no sistema de macrodrenagem pluvial

Ampliação  de  750  quilômetros  no  sistema  de  microdrenagem
pluvial

INFRA-ESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA

016 Ampliação de 2 mil metros quadrados de estacionamento do
Aeroporto Regional Hugo Cantergiani 

Ampliação de 1 mil metros quadrados de vias de acesso ao
aeroporto

Atração de 8 novas freqüências de vôos diárias
PADRONIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS
INSTITUCIONAIS PÚBLICOS

017 Padronização  e  modernização  do  mobiliário  urbano  em  parceria
com CODECA e UCS (CCET e CEAA)

Elaboração  de  projeto  para  áreas  públicas  em  parceria  com
SAMAE

Elaboração de estudos, de projetos e de plano diretor de parques
em parceria, no que couber, com Festa Nacional da Uva – Turismo
e Empreendimentos

Fiscalização de 700 áreas verdes no Município

Construção de 3 e manutenção de 76 campos de futebol

Construção de 2 e manutenção de 27 quadras poliesportivas

Manutenção de 21 quadras de areia

Construção de 2 e manutenção de 2 ginásios de esporte

Construção de 4 e manutenção de 6 canchas de bocha

Construção de 1 e manutenção de 5 pistas de skate 

Construção de 1 pista de quilômetro de arrancada

Construção de 2 e manutenção de 50 parques infantis

Manutenção de 9 outros equipamentos de esporte e lazer

Implementação  de  36  Centros  de  Convivência  e  Atividades
Múltiplas - CECAM na zona urbana

Implementação de 5 Centros de Convivência e Atividades Múltiplas
– CECAM na zona rural

Construção de 95 novas praças e parques

Remodelação de 20 praças e parques
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

ÁREA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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ESTÍMULO E APOIO A PROJETOS
QUE GEREM MAIS CONHECIMENTO,
TRABALHO E RENDA

018 Disponibilização  à  população  de  10  incubadoras  do  Projeto  de
Economia Solidária

Manutenção das hortas comunitárias existentes e criação de mais 4
para atendimento de 70 famílias

600  pessoas  beneficiadas  com  cursos  profissionalizantes  de
diversas áreas na geração de trabalho e renda

16 novos módulos de incubadoras tecnológicas, empresariais e de
economia solidária

Construção  de  4  novos  pavilhões  e  reforma  de  4  pavilhões
existentes  para  execução  do  Projeto  Cadeia  Produtiva  da
Reciclagem, em parceria com a Petrobrás

Criação de Distrito  de  Negócios  com 500 mil  metros  quadrados,
abrangendo indústria, comércio, serviços, ciência e tecnologia

Atendimento  à 6,3 mil  propriedades rurais  através de programas
agrícolas de geração de conhecimento, trabalho e renda

Apoio  e  incentivo  a  cooperativas  de  recicladores  e  usinas  de
reciclagem com vistas  a redução de geração de resíduos para o
aterro

ESTÍMULO AO ASSOCIATIVISMO, ÀS
AGROINDÚSTRIAS E A PRODUÇÃO
ECOLÓGICA AGRÍCOLA

019 Criação de 6 redes por segmento,  com base a convênios com o
Governo Federal, Estadual, instituições de ensino e associações

Apoio à 6,3 mil propriedades rurais na criação e/ou fortalecimento
de associações de produtores

ABASTECIMENTO DIRETO DO
PRODUTOR AO CONSUMIDOR

020 Promoção de 3 mil feiras ao ano

Criação de um mercado público para a comercialização
PROMOÇÃO SOCIAL, TURÍSTICA E
ECONÔMICA DO MEIO RURAL

021 Elaboração de estudos, projeto e plano diretor para revitalização da
zona rural

Execução de obras no sistema viário e sinalização de acessos para
a zona rural

Criação,  aperfeiçoamento  e  divulgação  de  roteiros  turísticos,
abrangendo 134 comunidades do interior

Sinalização das rotas turísticas com 80 placas de indicação

Sinalização dos acessos às localidades do interior do Município

Criação de 4 novos roteiros turísticos
ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO

022 Avanço tecnológico no Município

FORTALECIMENTO DO TURISMO
MUNICIPAL

023 Padronização e modernização dos acessos à Caxias do Sul: zona
urbana e zona rural

Apoio à 134 comunidades do interior na elaboração e divulgação de
calendário de eventos religiosos, culturais e sociais

Apoio  à  134  comunidades  do  interior  na  agregação  da
comercialização  e  divulgação  dos  produtos  das  agroindústrias  e
cantinas aos roteiros turísticos e venetos do meio rural

Criação  e  aprimoramento  de  roteiros  turísticos  no  interior  do
Município

Definição de novos atrativos diferenciados para o Município

Atração de eventos e feiras para o Município

Melhoria das  apresentações de som e luz

Disponibilização de 6 ônibus para acesso aos pontos turísticos

Ampliação dos empreendimentos turísticos
REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO 024 Integração entre secretarias de turismo da região

Ampliação  dos  contatos  com  as  associações  e  entidades  de
negócios turísticos
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RESGATE E DESENVOLVIMENTO DO
COMPLEXO FERROVIÁRIO

025 Reativação de 30 quilômetros de linha férrea para implantação do
Trem da Serra Gaúcha

Integração  do  transporte  ferroviário  com  o  transporte  coletivo
urbano através de estações de transbordo

Ativação de linhas férreas de alta velocidade interligando cidades
da serra e Grande Porto Alegre

PROGRAMAS FINALÍSTICOS
ÁREA DAS POLÍTICAS SOCIAIS

AMPLIAÇÃO COM MELHORIA DA
QUALIDADE, DO ATENDIMENTO
EDUCACIONAL A CRIANÇAS DE 0 A 6
ANOS

026 Ampliação  do  atendimento  até  atingir  1,6  mil  crianças  de  0  a 3
anos, por ano, em creches municipais ou conveniadas (em 2004,
877 crianças atendidas)

Ampliação  do  atendimento  até  atingir  1,2  mil  crianças  de  4  a 5
anos,  por  ano,  em  pré-escolas  municipais  ou  conveniadas  (em
2004, cerca de 670 crianças atendidas)

Atendimento à crianças de 0 a 5 anos por programa de orientação
e apoio aos pais, até atingir 2,2 mil crianças por ano

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO
ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

027 Ensino  fundamental  de  9  anos  em  todas  as  escolas,  com
atendimento à crianças de 6 anos no 1º ano do ensino fundamental
(em  2004,  21  escolas  municipais  cicladas  e  5.734  alunos  com
ensino fundamental de 9 anos; 66 escolas seriadas e 27.938 alunos
com ensino fundamental de 8 anos; 137 turmas de 1ª série e 105
de pré-escola; e 2.619 crianças de 6 anos na pré-escola municipal
ou conveniada)

Implementação gradativa da escola de turno integral, por meio da
ampliação da jornada escolar diária para, pelo menos,  5 horas e
expansão das atividades complementares, até atingir 5,2 mil alunos
municipais por ano (em 2004, jornada escolar diária de 4 a 4 horas
e meia e atividades complementares para 3200 alunos)

Expansão,  para  alunos  de  5  escolas  rurais,  de  atividades
complementares  voltadas  ao  desenvolvimento  da  agricultura
ecológica  e  turismo  rural  e  à  valorização  do  agricultor  e  da
agricultura  (em  2004  alunos  de  3  escolas  rurais  com  atividades
complementares na Agroescola)

Adequação da oferta do ensino fundamental à população rural, com
desenvolvimento  de  conteúdos  relativos  ao  associativismo  e
cooperativismo

Continuidade  da  redução  das  taxas  de  abandono,  reprovação  e
distorção série-idade, pelo menos, em dois pontos percentuais (em
2000,  na  rede  municipal,  aprovação  88,2%,  reprovação  5,6%  e
abandono de 6,2%, distorção série-idade de 24,5% que são taxas
melhores  que  as  do  Brasil  e  Estado  RS,  mas  inferiores  às  do
Município)

Elevação  progressiva  dos  níveis  de  desempenho  escolar  dos
alunos das escolas municipais, com base em avaliação externa da
aprendizagem

 ATENDIMENTO, COM MELHORIA DA
QUALIDADE,  NA  EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS

028 Alfabetização de 1,2 mil jovens e adultos

Atendimento  de  mais  1,2  mil  alunos  em Educação  de Jovens  e
Adultos – EJA, ensino fundamental na Rede Municipal

AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO
EDUCACIONAL A PORTADORES DE
NECESSIDADES EDUCATIVAS
ESPECIAIS

029 Inclusão de cerca de 800 alunos com necessidades especiais no
ensino municipal regular

Atendimento  a  cerca  de  600  alunos  em  classes  e  escolas
especiais, em escolas municipais ou filantrópicas

Manutenção das cedências de professores para outras instituições
públicas e privadas de atuação em educação especial

Melhoria  da  qualidade  do  atendimento  em  classes  e  escolas
especiais e no ensino regular
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QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO
EDUCACIONAL

030 Reestruturação da Secretaria Municipal da Educação  para melhor
desempenho  de  suas  funções  com  foco  na  escola  e  na
aprendizagem do aluno

Fortalecimento da autonomia da escola

Intensificação  de  parcerias  com  as  IES,  visando à  qualidade do
ensino municipal

Intensificação de parcerias  com conselhos  sociais,  outros  órgãos
governamentais e não-governamentais,  para assegurar o direito à
educação  e  desenvolver  ações  de  proteção  às  crianças  e
adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social

ATENÇÃO BÁSICA E INTEGRAL EM
SAÚDE

031 Extensão  do  Programa  de  Saúde  da  Família  com  aumento  da
cobertura populacional de 23, 5% para 70% da população.

Atendimento  de  100%  da  demanda  ambulatorial  com  vistas  a
redução de internação hospitalar

Oferta  de  2,5  consultas  por  habitante  ao  ano  como  forma  de
reforçar a prevenção em saúde

ATENÇÃO À SAÚDE DE
POPULAÇÕES EM SITUAÇÕES
ESPECIAIS DE AGRAVO

032 Redução da taxa de mortalidade infantil  para 10 crianças a cada
mil, atualmente em 14,43

Atenção  ao adolescente  e jovem visando a redução da gravidez
precoce

Atenção ao idoso

Aumento da cobertura vacinal contra influenza. Atualmente atinge-
se 77,20% da meta  estabelecida.

Aumentar  o percentual  de 13,8% das gestantes que alcançam 6
consultas no pré-natal

Aumentar de 18,1 mil exames no controle de câncer de cólo uterino
onde a meta é de 36,8 mil

Atendimento a 15,7 mil hipertensos e diabéticos cadastrados

Atenção aos portadores de necessidades especiais

Atenção  aos  portadores  com  transtornos  mentais,  alcoolismo  e
drogas

Atenção à saúde do trabalhador
ATENÇÃO HOSPITALAR E
AMBULATORIAL

033 Hoje são realizadas 22,8 mil internações por ano, que representam
5,88 internações por mil habitantes

Aumento de 10 % ao ano de cirurgias eletivas 

Ampliação de ações do HEMOCS
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM
SAÚDE

034 Aumento da quantidade dos serviços especializados

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 035 Realização  de  vistorias  de  vigilância  sanitária  epidemiológica,
ambiental e sanitária para ampliar capacidade de detecção precoce
de fatores de risco e a adoção de medidas para evitá-los

Ampliação do acesso ao exame de teste de HIV, que atualmente é
de 20,2 mil ao ano

Assistência de 1,5 mil  propriedades por ano com o Programa de
Controle de Zoonose no Meio Rural

Assistência à 6,3 mil propriedades rurais com referência ao controle
de  vetores  e  doenças  transmissíveis,  principalmente  roedores  e
insetos
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QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DA
SAÚDE

036 Melhoria das ferramentas para controle dos serviços

Garantia  de  acesso  humanizado  ao  atendimento,  otimizando  a
utilização dos 840 leitos do SUS credenciados no Município

Cadastro de 220 mil munícipes no Cartão SUS

Reforço para programas estratégicos

Auditoria e regulação do serviço ambulatorial e hospitalar
SEGURANÇA PÚBLICA NO
MUNICÍPIO

037 Criação de 9 módulos policiais em distritos do meio rural

Estruturação, manutenção e apoio às unidades de governo relativas
à segurança

URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS NA
SUBNORMALIDADE

038 Normatização e regularização de loteamentos irregulares no meio
urbano

Descentralização de serviços e atividades prestados na sede para a
zona rural, relativos aos parcelamentos irregulares

Fiscalização de 35 núcleos de subabitação

Urbanização de 7 mil lotes em diversos núcleos

Disponibilização  de  2  mil  moradias  para  atendimento  de  1,5  mil
remoções e 500 adaptações

Regularização e fiscalização do parcelamento do solo do meio rural
(chácaras)

PRODUÇÃO DE LOTES
URBANIZADOS E DE
CONJUNTOS/UNIDADES
HABITACIONAIS

039 Criar  legislação  que  melhore  e  aumente  a  oferta  de  lotes
urbanizados em padrões diferenciados

Aquisição de glebas de terra para disponibilização de 15 mil lotes
com infra-estrutura

Construção de 12 mil unidades habitacionais

Finalização da lista de inscritos no FUNCAP desde 1993

Ordenamento das 10 sedes distritais
REDE DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 040 Estímulo e assistência à 134 comunidades do interior na criação de

grupos de convivência de idosos, voltados para a realidade do meio
rural na busca do resgate cultural das comunidades

1.000 idosos atendidos

140 famílias atendidas
REDE DE ASSISTÊNCIA AO
PORTADOR DE DEFICIÊNCIAS

041 2.293 pessoas portadoras de deficiências atendidas por ano

Disponibilização em 10 subprefeituras de acesso para portadores
de deficiências

REDE DE ATENÇÃO À CRIANÇA E
AO ADOLESCENTE

042 Assistência  à  134  comunidades  na  continuidade  do  Programa
Jovem Rural com vistas ao fortalecimento da identidade do jovem
para contribuir com sua permanência do meio rural

2.791 crianças e adolescentes atendidos

1.215 famílias atendidas
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REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERAL

043 Abordagem de adulto  rua com 300 atendimentos por ano

Plantão social com 4.500 atendimentos por ano

Capacitação de 125 pessoas por ano

Programa Renda Mínima com 2.520 famílias beneficiadas por ano

Albergue Municipal com 1.800 pessoas ano

Apoio a mulheres vítimas de violência com 600 atendimentos ano

Cadastro único com 6.000 atendimentos por ano, envolvendo Bolsa
Família

Acréscimo de 25 unidades no fornecimento mensal de passagens
do transporte coletivo para estudantes

Criação de Central de Atendimento ao Jovem

Fornecimento  de  cestas  básicas  à  2,4  mil  famílias  usuárias  de
políticas sociais

Disponibilização de 3 cozinhas comunitárias com fornecimento de
refeições à 900 pessoas usuárias de políticas sociais

Manutenção de Restaurante Popular e disponibilização de mais um
restaurante  com fornecimento  diário de refeições  à 600 pessoas
usuárias de políticas sociais

Manutenção de plantão social existente e disponibilização de mais
7 plantões sociais nos bairros de maior carência para atendimento
de 1,2 mil pessoas usuárias de políticas sociais

Criação de  Balcão  de Alimentos  para  atendimento  de  entidades
que fazem distribuição de cestas básicas

Implementação do Centro de Referência para Mulheres

Promoção  de  seminários,  palestras  e  oficinas  sobre  políticas
sociais para a mulher

Promoção  de  comemorações  alusivas  às  mulheres  (Dia
Internacional da Mulher, Dia da Mulher Caxiense e Dia da Mulher
Negra)

Assistência  à  134  comunidades  do  interior  na  continuidade  do
Programa Mulher Cidadã no Meio Rural

MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL 044 Cadastramento total dos bens do patrimônio cultural

Intervenção e restauro em  edificações e sítios de valor histórico e
cultural

Organização de 1,25 mil peças por ano dos museus 

Organização de acervo de 150 mil documentos

Readequação  de  1460  metros  quadrados  para  utilização  como
espaços culturais

Adaptação de 4 mil  metros quadrados para Museu de Imagem e
Som

Restauração de 120 livros e obras de arte por ano

Atendimento  à  150  mil  pessoas  anualmente  em  programas
museológicos para estudantes e visitantes

Atendimento  à  134  comunidades  no  levantamento,  divulgação  e
preservação do patrimônio histórico cultural do interior

Recuperação  do  Monumento  e  Museu  do  Imigrante  e  Estação
Férrea
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APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL 045 Apoio  a  mais  de  100  projetos  culturais  por  ano  pelas  Leis  de
Incentivo: LIC e FUMPROCULTURA

Apoio à formação de 12 grupos teatrais da comunidade anualmente

Concessão de prêmios culturais em áreas como literatura, teatro e
outros afins

Oferta de 4 cursos por ano de formação e qualificação de agentes
culturais

Criação de ações permanentes de apoio a 10 eventos anuais  de
cultura nas comunidades

Criação de ações permanentes de apoio a 8 projetos anuais de arte
e cultura

Atração de 12 espetáculos teatrais profissionais por ano
APOIO AO ACESSO E À DIFUSÃO
CULTURAL

046 Manutenção de programações culturais permanentes como o Coral
Municipal,  a  Orquestra  Municipal,  Cia  de  Dança  e  Escola
Preparatória de Dança

Ampliação  de 12 mil  metros quadrados de área de espaço para
acervo e para usuários da Biblioteca Pública Municipal

Disponibilização de terminais de sistema informatizado de consulta
do acervo da Biblioteca Pública Municipal

Criação de rede de 20 bibliotecas do Município

Atualização e ampliação de 5 mil exemplares ao ano do acervo da
Biblioteca Pública Municipal

Disponibilização de itinerário de ônibus para facilitação do acesso
de  aproximadamente  25  mil  usuários  por  ano  da  Biblioteca,  em
atenção ao idoso e ao portador de deficiências

Criação do Programa do Livro e da Leitura, beneficiando 250 mil
pessoas anualmente

Promoção de 12 eventos anuais na Casa da Cultura

Promoção de 60 eventos anuais no Centro de Cultura

Apoio a 20 eventos anuais nas regiões administrativas do Município

Oferta de 2 cursos por ano para qualificação do pessoal para atuar
em atividades culturais

Construção de 2 teatros municipais
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ESPORTE COMUNITÁRIO 047 Assistência  à  134  comunidades  do  interior  na  organização  de
eventos  esportivos  (campeonatos  interdistritais,  competição  de
bochas, torneios de laço e outros)

Promoção de 32 encontros de formação esportiva

Promoção de 4 conferências municipais de esporte e lazer

Promoção de 2 fóruns e/ou seminários

Promoção  de  4  encontros  em  comemoração  do  profissional  de
educação física

Promoção de 2 encontros municipais de esportes radicais

Promoção de 2 competições de esportes radicais

Realização de 12 festivais 

Realização de 16 jambores e jogos de integração

Realização de 4 eventos escolares

Realização de 8 encontros escolares

Promoção de 11 clínicas de atualização de modalidades esportivas
desenvolvidas nos jogos escolares

Promoção de 4 parcerias por ano em eventos para comunidade

Disponibilização de 15 escolinhas esportivas

Promoção de  8 campeonatos de futebol

Realização de 16 rústicas e minirrústicas

Promoção de 4 olimpíadas interbairros

Realização de 4 jogos intermunicipais (JIRGS)

Realização de 8 JIRGUINHOS (sub 14 e sub 16) 

Realização de 4 Jogos Abertos Brasileiros (JABS)

Promoção de 4 Caxias Verão

Promoção de 4 eventos interdistritais

Realização de 4 Jogos Abertos

Realização de 4 seminários de futebol

Participação em 14 eventos como cidade sede

Promoção de 1 campeonato da Liga Nacional de Basquete
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LAZER COMUNITÁRIO 048 Promoção de 160 encontros de formação do lazer para estagiários
e monitores

Capacitação de 8 estagiários do magistério

Realização de 72 Festerandos

Aquisição de 1 equipamento itinerante (ônibus) para Brincalhão

Aquisição  de 5  equipamentos  de diversão  de grande porte  para
Domingo Festivo, como: camas elásticas, infláveis e outros 

Agendamento  de 280 atividades do Brinca  Enxutão para escolas
municipais, estaduais e particulares

Formação de 300 grupos de convivência e ginástica

Promoção de 12 encontros regionais

Promoção de 16 grandes encontros

Realização de 4 encontros de ginástica

Realização de 4 Festivais de Dança

Promoção de 40 encontros de Pessoas Portadoras de Deficiência
(PPDs)

Realização de 96 Bate Coração

Promoção de 4 encontros de atividades alternativas

Realização de 4 passeios ciclísticos

Realização de 24 Caxias do Sol

Organização de desfile cívico anual

Promoção de 4 Festas da Criança

Disponibilização de atividades de esporte e lazer na Festa da Uva

Realização de 4 eventos de Convivência
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

ÁREA DAS QUESTÕES ESTRATÉGICAS
CONTROLE AMBIENTAL PLENO 049 Mapeamento  de  áreas  de  intervenção  e  preservação  ambiental,

áreas verdes, parques e jardins

Planejamento  de  100% do  meio  rural  quanto  ao  uso  do  solo  e
aspectos  ambientais,  principalmente  quanto  a
conservação/recuperação  de  áreas  de  preservação  permanente
(APP), manejo de agrotóxicos e uso e conservação do solo

Licenciamento ambiental adequado a todas as atividades passíveis
de licenciamento do meio rural (pocilgas, aviários e outras)

Conservação  e  preservação  das  áreas  naturais  dos  roteiros
turísticos rurais

Licenciamento ambiental pleno (100%), abrangendo maior número
de atividades

INCENTIVO A PESQUISAS TÉCNICAS
E A NOVOS PRODUTOS QUE
MELHOR PRESERVEM O MEIO
AMBIENTE

050 Pesquisa  de  métodos  alternativos  de  controle  do  mosquito
borrachudo e outros

Aumento do conhecimento técnico sobre o meio ambiente
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IMPLEMENTAÇÃO DO ESTATUTO DA
CIDADE (LEI FEDERAL Nº 10.257, DE
10.07.2001) E ELABORAÇÃO DO
PLANO DIRETOR

051 Implementação do Estatuto da Cidade

Elaboração do Plano Diretor

Elaboração de Planos Diretores Setoriais / Distritais

Elaboração do Plano Integrado de Desenvolvimento do Município

Integração regional

Revisão do Plano Físico Urbano, conforme Estatuto da Cidade

Modernização dos acessos à cidade

Elaboração de plano territorial e tutela dos roteiros turísticos rurais

Identificação e conhecimento de água subterrânea

Realização de geoprocessamento e construção de base de dados
atualizada

Conhecimento geológico e geotécnico do meio físico

Conhecimento das essências nativas, exóticas, da fauna e flora

Implantação da política da arborização urbana
MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
URBANOS E DESCENTRALIZAÇÃO
URBANA

052 Conclusão  de  estudos,  planos  e  projetos  de  Modernização  dos
Espaços Urbanos

Elaboração de Projeto de Descentralização Urbana de Caxias do
Sul

Implementação de ações com vistas à descentralização urbana

Implantação  de  estações  principais  de  integração  nos  principais
subcentros urbanos, como São Ciro, Imigrante, De Lazzer, Avenida
São Leopoldo,  Bom Pastor,  Floresta,  São José,  Casa de Pedra,
Cinquentenário e Kayser (conforme consta no programa de Melhora
do Transporte Coletivo Municipal)

APOIO AO DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO E
REGIÃO

053 Elaboração  e  implementação  de  projetos  de  parcerias  com
instituições de ensino e pesquisa e com o setor produtivo

Busca de 4 convênios por ano com instituições de pesquisa como
FEPAGRO, EMBRAPA e universidades

Desenvolvimento da produção sustentável com ações específicas e
locais

AMPLIAÇÃO E INCENTIVO ÀS
INTEGRAÇÕES REGIONAIS E
INTERNACIONAIS

054 Promoção de Fórum Regional de Segurança Alimentar

Atualização e complementação de estudos do Trem Regional em
parceria, no que couber, com a AUNE/RS

Assistência  à  100  produtores  anualmente  em  programas  de
intercâmbio técnico entre produtores e instituições da região e/ou
países

Sustentabilidade ambiental com busca de experiências regionais e
internacionais

Integração  com  AUNE,  Corede  Serra,  Comitê  de  Bacias,
METROPLAN

Desenvolver parcerias com Países e, em especial, com províncias
da Itália

FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE
CAXIENSE E DA SERRA GAÚCHA NO
CONTEXTO INTERNACIONAL

055 Assistência  à  6,3  mil  propriedades  rurais  no  fortalecimento,
divulgação e busca de qualidade nos processos de colheita e pós-
colheita dos produtos agrícolas do Município

Ampliação  do  número  de  visitas  dos  caxienses  aos  atrativos
turísticos
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
DO MUNICÍPIO

056 Criação de sistema de centralização e atualização de informações
com integração de todos órgãos da administração municipal

Continuidade do Programa de Modernização da Administração em
parceria, no que couber, com BNDES

Consolidação  do  processo  de  participação  comunitária  na
administração  municipal,  com  apoio  à  organização  formal  da
sociedade civil

Conclusão de estudos e implantação do geoprocessamento

Otimização das informações cadastrais da SDU via banco de dados
virtual

Assistência à 6,3 mil  propriedades rurais visando o planejamento
do uso de solo e melhoria na qualidade de vida no meio rural com a
implantação  de  sistema  informatizado  de  dados  geográficos  da
área rural

Revisão  de  estruturas  de  cargos  e  salários  no  serviço  público
municipal

Revisão do Estatuto dos Servidores Municipais em conjunto com a
categoria

Criação  de  Ouvidoria  Pública  vinculada  à  Secretaria  da
Administração_Departamento de Recursos Humanos

Criação  de  Corregedoria  (adequação  ao  estatuto  do
desarmamento)

Estruturação e manutenção de Recursos Humanos

Implementação do Projeto Integrar e Desenvolver

Criação e implementação de Programa de Qualidade de Vida para
os Servidores

Estruturação e manutenção administrativa em geral

Criação de política de segurança do trabalho

Qualificação da comunicação interna entre unidades de governo

Realização  de  estudos  e  estruturação  para  construção  do  novo
Centro Administrativo

Manutenção  e  qualificação  do  sistema  de  compras  e
monitoramento de materiais e equipamentos

Qualificação e manutenção do sistema de manutenção em geral

Estruturação e manutenção na área de informática

Estruturação e manutenção na área de telefonia

Estruturação  e  manutenção  nos  serviços  de  microfilmagem,
arquivos e rede elétrica

Estruturação e manutenção nos serviços de motoristas

Manutenção e controle patrimonial
PROGRAMAS MEIO E DE EXIGÊNCIA LEGAL

PAGAMENTO DE DÍVIDA E OUTROS
ENCARGOS ESPECIAIS

000 -

AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO 116 -
RESERVA DO RPPS 779 -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 999 -

   
Art.  9º   Os  códigos  constantes  dos  Programas  elencados  no  Art.  8º

desta Lei, visando à organização e padronização dos serviços de informática,
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conterão  três  dígitos,  e  poderão  ser  alterados  através  de  ato  do  Poder
Executivo.   

Art.  10.   Nos  projetos  de  leis  orçamentárias  anuais  a  classificação
funcional-programática  de  despesa  de  cada  órgão  será  expressa  em  seu
menor nível, identificando projetos, atividades e operações especiais, os quais
terão um título, um código numérico e a descrição sucinta da ação pública que
encerram.

Art. 11. As receitas compreendem:

I – arrecadação direta decorrente dos tributos de competência local;

II  –  arrecadação  indireta  decorrente  do  sistema  constitucional  de
repartição tributária;

III – transferências voluntárias; e,

IV – empréstimos e financiamentos diversos.

§ 1º A arrecadação de que tratam os incisos II, III e IV deste artigo tem
caráter vinculado.

§  2º  O Anexo II,  que  faz  parte  integrante  desta  Lei,  demonstra,  por
percentual,  a  representatividade  dos  tipos  característicos  de  receitas,  por
órgão, conforme as projeções das mesmas.

§  3º  Para  efeitos  desta  Lei,  consideram-se  tipos  característicos  de
receitas:

I – normais e livres, compreendendo o constante do inciso I e II do caput
e que não são vinculados;

II – normais e vinculadas, compreendendo o constante do inciso I e II do
caput e que são vinculados;

III  –  de  outros  entes  federados  e  vinculadas,  compreendendo  o
constante do inciso III do caput; e,

IV – de operações de crédito e vinculadas, compreendendo o constante
do inciso IV do caput.

Art.  12.  As metas de receitas e despesas orçamentárias  por  órgão e
consolidadas, bem como o demonstrativo das contas de interferências ativas e
passivas estão demonstrados no anexo III e apresentam valores baseados nos
cálculos  de  tendência  de  crescimento  calculadas  para  cada  órgão  para  os
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períodos.

            Art. 13.  As metas dos programas por órgão estão apresentadas nos
anexos  IV, V, VI, VII e VIII.

Art.  14.  Os  Fundos  Especiais  Municipais  e  outros  legalmente
constituídos  até  o  momento  e  que fazem parte  dos  orçamentos  municipais
estão relacionados no anexo IX, onde aparece a denominação, a base legal, o
órgão e a unidade que os administra dentro do contexto municipal, assim como
a  intenção  de  novos  fundos,  a  serem  submetidos  à  aprovação  do  Poder
Legislativo.

Art. 15. Passam a integrar esta Lei os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e
IX.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, em 1º de julho
de 2005.

José Ivo Sartori,
PREFEITO MUNICIPAL.
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