
LEI Nº 1.046, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2003. 
 
 
     DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
DE 2004, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
SAULO JOÃO GARLET, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande do 
Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
Art. 1º. Ficam estabelecidas, para elaboração dos orçamentos da administração pública 
municipal, direta e indireta, relativo ao exercício de 2004, as diretrizes de que se trata esta 
Lei e as metas prioritárias constantes do ANEXO I.  
 
Parágrafo único. Ficam estabelecidos como parte integrante da presente lei o Anexo, de 
metas fiscais, conforme § 1º, do art. 4º, da LC 101-2000, compreendendo:  
a) cálculo da receita corrente liquida; 
b) resultado nominal e primário; 
c) consolidação da dívida pública; 
d) demonstrativo de despesa com pessoal para o Executivo e para o Legislativo; 
e) previsão da receita para os exercícios de 2004, 2005, e 2006, a realizada nos exercícios de 
2001 e 2002 e a projetada para o exercício corrente; 
f) demonstrativo da aplicação de recursos decorrente da alienação de ativos; 
g) demonstrativo da evolução do Patrimônio Municipal, referente aos exercícios de 2000, 
2001 e 2002; e 
h) demonstrativo da situação patrimonial no exercício de 2002. 
 
Art. 2º. A partir das prioridades e objetivos constantes do anexo de metas prioritárias desta 
Lei, serão elaboradas as propostas orçamentárias para 2004, de acordo com as 
disponibilidades de recursos financeiros que trata o art. 3º da presente Lei. 
 
§ 1º. Os investimentos em fase de execução terão preferências sobre os novos projetos. 
 
§ 2º.A programação de novos projetos não poderá se dar à custa de anulação de dotações 
destinadas a investimentos em andamento, em consonância com art. 45 da LC 101-2000. 
 
§ 3º. O pagamento dos serviços da dívida de pessoal e de seus encargos terá prioridade sobre 
as ações de expansão. 
 
Art. 3º. A receita prevista para o exercício de 2003 está estimada em R$ 10.686.000,00 (dez 
milhões, seiscentos e oitenta e seis mil reais), devendo ter a seguinte destinação: 
a) para reserva de contingência, atendendo ao dispostos no inciso III do artigo 5º da LC 101-
2000, os percentuais de 6,69381%, equivalente a R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil 
reais), para o superávit do FAPS e 1,55392%, equivalente a R$ 130.000,00 (cento e trinta 
mil reais) para cobertura de créditos suplementares, da receita corrente líquida de R$ 
8.365.942,73 (oito milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois  
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reais e setenta e três centavos); 
b) para atendimento da manutenção da administração dos órgãos municipais, será no valor 
suficiente para atender as despesas de funcionamento dos órgãos; 
c) para atendimento de programas de custeio, continuados ou não, dirigidos diretamente o 
atendimento da população e comunidade, será no valor que atenda aos programas propostos;  
d) para investimentos até o montante do saldo dos recursos. 
 
Parágrafo único. A reserva de contingência terá aplicação na forma da letra “b”, do inciso 
III do art. 5º da LC 1001-2000. 
 
Art. 4º. Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária deverão estar compatíveis 
com o Plano Plurianual e com esta Lei. 
 
Art. 5º. As receitas e as despesas dos orçamentos da Administração direta, das autarquias e 
das fundações instituídas ou mantidas pelo município, serão classificadas e demonstradas 
segundo a legislação em vigor. 
 
§ 1º. Conforme art. 8º da LC101-2000, deverá ser elaborado e publicado até 30 dias após a 
publicação da Lei Orçamentária, a programação financeira e o cronograma de execução 
mensal de desembolso; 
 
§ 2º. Atendendo ao art.13 da LC 101-2000, no prazo estipulado no art. 8º, as receitas 
previstas serão desdobradas em metas bimestrais de arrecadação, com especificação em 
separado, quando cabível, das medidas de combate a evasão e à sonegação, da quantidade e 
valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante 
dos créditos tributários passiveis de cobrança administrativa; 
 
§ 3º. Os recursos vinculados serão utilizados unicamente para atender os objetivos das suas 
vinculações, ainda que em exercício diverso daquele que aconteceu, de acordo com o 
parágrafo único do art. 8º da LC 101-2000; 
 
§ 4º. Conforme art. 9º, da LC 101-2000, quando verificamos ao final de um bimestre, que a 
realização da receita não atendeu as metas de resultado primário e nominal, os poderes 
promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subseqüentes, limitação 
de empenho e de movimentação financeira nos critérios estabelecidos nesta lei; 
 
§ 5º. Para efeito da limitação de empenho, que trata a letra “b”, do inciso I, do art. 4º, da LC 
101-2000, será utilizado o seguinte critério : 
a) corte das despesas de manutenção dos órgãos;  
b) demissão de ocupantes de cargos e m comissão; e 
c) suspensão de programas de investimentos ainda não iniciados. 
 
§ 6º. Para efeito do § 2º, do art. 9º, e do §3º, art. 16 da Lei Complementar 101-2000, 
considerar-se-á irrelevante a despesa de caráter não continuado de até R$ 1.000,00 realizada 
na manutenção de órgãos municipais. 
 
§ 7º. Ao final de cada semestre, o Poder Executivo demonstrará em audiência pública na 
Câmara Municipal o cumprimento das estimativas realizadas. 
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Art. 6º. Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das alterações na legislação 
tributária, especificamente sobre; 
I – consolidação da legislação vigente que regula cada tributo de competência do município; 
II – adequação da legislação tributária municipal às eventuais modificações da legislatura 
federal; 
III –  revisão dos índices já existentes que são indexadores de tributos, tarifas, multas e 
criação de novos índices; e 
IV – as isenções e incentivos fiscais, nos termos do art. 14 da LC 101-2000, virão 
acompanhadas de estimativa de impacto financeiro, demonstrando as medidas 
compensatórias sendo aceitos, apenas, o aumento permanente da receita e da diminuição 
permanente da despesa. 
 
Art. 7º. As alterações na legislação tributária vigente serão propostas mediante projeto de lei 
a ser encaminhado à Câmara Municipal até quinze dias antes do encerramento do exercício e 
deverão ser apreciadas antes da aprovação da proposta orçamentária. 
 
Art. 8º. Nos projetos de lei orçamentária constarão as seguintes autorizações: 
I – para abertura de créditos suplementares; 
II –  para realização de operações de crédito s com destinação específica e vinculada ao 
projeto, nos termos da legislação em vigor, em especial a Seção IV, subseção I, da LC 101-
2000; e 
III – para realização de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, nos 
limites e prazos estabelecidos pela legislação em vigor, em especial a Seção IV, Subseção III, 
da LC 101-2000. 
 
Art. 9º. As transferências de recursos ou de benefícios a entidades privadas e as pessoas, de 
acordo com o art. 26 da LC 101-2000, atenderão as exigências do Plano de Auxilio instituído 
por lei municipal e ao art. 116 da Lei Federal 8.666-93. 
 
Art. 10. Para haver contribuição para custeio de outros entes da federação deverá atender ao 
art. 116 da Lei Federal 8.666-93 ao art. 62 e a letra “f”, do inciso I, do artigo 4º, da LC 101-
2000. 

 
Art. 11. Ficam o Poder Executivo e o Poder Legislativo autorizados: 
I – prover os cargos e funções vagos nos termos da legislação vigente; e 
II –  conceder aumento se remuneração ou outras vantagens, mediante autorização legislativa 
específica. 
 
Art. 12. A criação de cargos, a alteração de estrutura de carreira. Admissão de pessoal a 
qualquer título, concessão de qualquer vantagem, ou aumento de remuneração só poderá ser 
feita se houver prévia dotação orçamentária para atender as projeções de pessoal e aos 
acréscimos dela decorrentes e atender ao disposto na seção II e aos arts. 70 e 71 da LC 101-
2000. 
 
Art. 13. As despesas com pessoal elencadas no artigo 18 da Lei Complementar 101-2000 não 
poderão exceder o limite previsto no artigo 20, III, letras “a” e “b” da referida lei. 
 
Art. 14. São considerados objetivos da Administração Municipal do desenvolvimento de 
programas visando: 
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I – proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores através de programas 
informativos, educacionais e culturais; 
II –  melhorar as condições de trabalho, especialmente no que concerne à saúde, alimentação 
e segurança; 
III –  capacitar os servidores para melhor desempenho de funções específicas; 
IV – racionalização dos recursos materiais e humanos visando diminuir os custos e aumentar 
a produtividade e eficiência no atendimento dos serviços municipais; e 
V – o poder executivo poderá em conformidade com a letra “e”, do inciso I, do art.. 4º, da LC 
101-2000, desenvolver sistema gerencial e de apropriação de despesas, com objetivo de 
demonstrar o custo de cada ação orçamentária e o resultado alcançado. 
 
Art. 15. O poder Executivo poderá firmar convênio com outras esferas de governo para o 
desenvolvimento de programas prioritário nas áreas de educação, cultura, agricultura, saúde e 
assistência social, sem ônus para o município, ou com contrapartida, constituindo-se em 
projetos específicos somente após o efetivo recebimento dos recursos, conforme letra “f” do 
inciso I do  art. 62, da LC 101-2000. 
 
Art. 16. O poder Executivo não repassará recursos aos órgãos que, possuindo Tesouraria 
e/ou Contabilidade descentralizadas, não tiverem prestado contas até o 5º dia útil do mês 
subseqüente. 
 
Art. 17. O poder Executivo colocará a disposição do poder Legislativo, no mínimo trinta dias 
antes do prazo final da elaboração da proposta orçamentária, os estudos e as estimativas da 
receita, inclusive da receita corrente liquida e as respectivas memórias de cálculo, do 
exercício em vigor, para que, nos termos do art. 29-A da Emenda Constitucional nº 25 e do § 
3º do art. 12, da LC 101-2000, possa encaminhar sua proposta orçamentária. 
 
Art. 18. No controle de custo s e na avaliação de resultados dos programas constantes do 
orçamento municipal, será demonstrado através de normas de controles internos instituídas 
pelo Poder Executivo, de acordo com a letra “e”, conforme o inciso I, art. 4º, da LC 101-
2000, que vigerão também no Poder Legislativo, conforme o caput do art. 31 da Constituição 
Federal. 
 
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 11 de novembro de 
2003. 
 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

Profº ARARÉ DA SILVA BRUM 
Secretário Geral do Município 



01. LEGISLATIVA 
 

META OBJETIVO RECURSOS 
01.01 – AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

PERMANENTE  

Equipar com móveis, computadores, e demais equipamentos necessários 
para o bom funcionamento do Poder Legislativo. 

PRÓPRIOS 

01.02 – DIVULGAÇÃO OFICIAL DE 

INTERESSE DA CÂMARA  
Divulgar os expedientes do Legislativo nos órgãos de Imprensa da região, 
bem como os trabalhos das Comissões. 

PRÓPRIOS 

01.03 – CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E 

EQUIPAMENTOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL  

Conservar o atual prédio da Câmara Municipal convenientemente, 
promovendo melhorias como: pintura, alteração de paredes, e mudança de 
aberturas; como também a conservação de equipamentos da Câmara 
Municipal. 

PRÓPRIOS 

01.04 – CONSTRUÇÃO DO 

ESTACIONAMENTO  
Construção do estacionamento ao lado do atual prédio onde está instalada 
a Câmara Municipal. 

PRÓPRIOS 
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02. GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO; SECRE TARIA DA FAZENDA; 
CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS – CMD; E DEPARTAMENTO DE CUL TURA E TURISMO E MEIO AMBIENTE 

 

META OBJETIVO RECURSOS 
02.01 – AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

PERMANENTE  

Adquirir móveis, e utensílios de escritório para equipar 
convenientemente os órgãos da administração municipal; aquisição de 
veículos. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 

02.02 – CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

E EQUIPAMENTOS DE USO DA 

ADMINISTRAÇÃO  

Dar condições aos veículos e equipamentos de uso dos diversos órgãos 
da administração municipal de circularem convenientemente, com 
dispêndios de manutenção e conservação dos mesmos. 

PRÓPRIOS 

02.03 – CONSERVAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  

Dar perfeitas condições de uso aos prédios utilizados pela administração 
municipal, como: pintura, mudança de aberturas, e outros dispêndios 
necessários para manter em perfeitas condições de uso. 

PRÓPRIOS 

02.04 – DIVULGAÇÃO OFICIAL  Promover a divulgação dos atos oficiais do Executivo Municipal. PRÓPRIOS 

02.05 – RECEPÇÕES E HOMENAGENS 

ÀS AUTORIDADES  

Promover recepções e/ou homenagens às autoridades em visita ao 
Município; homenagens póstumas a pessoas que prestaram relevantes 
serviços ao Município, assim declaradas em Lei. 

PRÓPRIOS 

02.06 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 

FUNDADA  
Amortizar a dívida contratada junto a instituições financeiras, incluindo-
se os encargos decorrentes 

PRÓPRIOS 

02.07 – INFORMATIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS MUNICIPAIS  

Modernizar os serviços de controles financeiros e de prestação de 
serviços, agilizando as informações, através de aquisição e/ou locação de 
equipamentos e desenvolvimento, locação ou aquisição de softwares. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; 
FEDERAL; e 
OPERAÇÃO DE 
CRÉDITO 

02.08 – CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

PROFISSIONAL  

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

PRÓPRIOS 

02.09 – REPASSE DE RECURSOS AO 

FUNDO FAPS 
Repassar recursos ao Fundo de Aposentadoria e Pensões do Servidor 
Municipal. 

PRÓPRIOS 

02.10 – CALENDÁRIOS DE EVENTOS 
Cobrir as despesas relativas com a Lei do Calendário de Eventos 
Municipais. Para cada evento haverá necessidade de Lei especifica. 

PRÓPRIOS 

02.11 – DESENVOLVIMENTO DO 

DESPORTO AMADOR  

desenvolvimento dos esportes, da recreação e das aptidões físicas do 
indivíduo, compreendendo: 
a. reforma e construção de quadras esportivas; 
b. programação de competições nas diversas modalidades esportivas, 
visando o congregamento entre os munícipes, e em caráter regional com 
os demais municípios da Quarta Colônia; 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 
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c. desenvolvimento dos esportes amadores; 
d. intercâmbio esportivo estudantil, a nível municipal e regional; 
e. promover e coordenar a realização de todos os eventos esportivos, 
podendo adquirir bolas, redes, cordas, troféus, premiação, etc.; 
f. manutenção e reparos de todos os bens esportivos de propriedade do 
município; 
g. construção de banheiros e vestiários no estádio municipal; 
h. aquisição de área para Parque de Eventos Municipais. 

02.12 – DESENVOLVIMENTO 

CULTURAL  

desenvolvimento, difusão e preservação do conhecimento adquirido e 
acumulado pela humanidade, promovendo as seguintes áreas: 
a. promoção de programas culturais e artísticos; 
b. programas e executar todos os eventos municipais; 
c. levantamento do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural; 
d. instruir cursos artísticos e culturais; 
e. manutenção da Biblioteca Municipal; 
f. manutenção do Museu e da Banda Municipal; 
g. aquisição de móveis para o Centro Cultural; 
h. Expopinhal: promovendo o potencial existente no município nos 
âmbito cultural, gastronômico, turístico, e econômico. Meta a ser atingida 
em conjunto com o desenvolvimento do turismo. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 

02.13 – DESENVOLVIMENTO DO 

TURISMO 

Criação de folder e/ou outros impressos de divulgação do Município; 
criar condições de desenvolvimento do Turismo no Município, com 
inventário dos pontos turísticos, divulgando-o em todos os seus aspectos 
econômicos, nas seguintes áreas de abrangência: 
a. sinalizar com placas as vias de acesso às comunidades e locais 
atrativos do Município; 
b. identificar e divulgar os pontos turísticos do Município; 
c. promover visitas e excursões aos principais pontos turísticos; 
d. promover a preservação do meio ambiente. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 

02.14 – DEPARTAMENTO DO MEIO 

AMBIENTE  

Alocação de recursos para disponibilizar licenciamento e fiscalização 
ambientais no município, como também preservação do meio ambiente. 
Incrementar, também, a tarifa de licenciamento ambiental que servirá 
para cobrir os custos dos serviços feitos in loco, como também, 
administrativos. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 
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03. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

META OBJETIVO RECURSOS 

03.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

PERMANENTE  
Aquisição de equipamentos de informática; softwares; e demais 
equipamentos necessários ao bom funcionamento da Secretaria. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAIS, 
FEDERAIS; e 
OPERAÇÃO DE 
CRÉDITO 

03.02 – SERVIÇOS URBANOS 

Atendimento dos serviços essenciais de limpeza pública; melhoramento 
de praças e jardins; sinalização de estradas e logradouros; sinalização de 
trânsito; ampliação e manutenção da rede de iluminação pública; 
manutenção da pavimentação das ruas do Município; construção de um 
quiosque; e pórtico; repasse de recursos para o consórcio de coleta de 
lixo; ampliação da rede de energia elétrica no perímetro urbano; 
construção do leito de secagem do lodo. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 

03.03 – PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E 

AVENIDAS  

Pavimentar com pedras poliédricas e/ou paralelepípedos e/ou asfalto, 
como também pedras para passeios públicos, as ruas e avenidas do 
perímetro urbano, melhorando a trafegabilidade de veículos e pedestres. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; 
FEDERAL; e 
OPERAÇÃO DE 
CRÉDITO 

03.04 – MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
conservar e manter em perfeitas condições de uso os veículos e 
equipamentos da Secretaria. 

PRÓPRIOS 

03.05 – CONSTRUÇÃO DE PONTES; 
FAIXAS DE CONCRETO; PONTILHÕES ; 
E BUEIROS  

Construção de ponte sobre o Arroio Ferreira; faixas de concreto; 
pontilhões; e bueiros, visando melhorar o transporte no município e 
também o acesso às propriedades rurais. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 

03.06 – CONSTRUÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 

MUNICIPAIS  

Oferecer aos usuários melhores condições de trafegabilidade nas 
rodovias e economicidade no transporte rodoviário, incluindo-se a 
manutenção de todas as estradas de competência do Município. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 

03.07 – MANUTENÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DO PARQUE 

RODOVIÁRIO  

Dar condições de funcionamento às máquinas, veículos e equipamentos 
postos à disposição da Secretaria, para execução de seus serviços 
rodoviários. 

PRÓPRIOS 

03.08 – PLANO HABITACIONAL  
Construção de casas populares; implantação de sistema habitacional para 
pessoas de baixa renda, inclusive no interior do Município. Recursos 
normais do Município ou através do Fundo Municipal da Habitação. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 

03.09 – PARQUE DE MÁQUINAS 
Construção de cercamento e muros na área do parque de máquinas; e 
construção de instalações apropriadas para abrigar os funcionários nos 
dias de chuva, como também os funcionários que ficam a disposição da 

PRÓPRIOS 
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Secretaria de Obras para prestarem serviço ao Município. 

03.10 – CAPELA MORTUÁRIA  
Construção de uma Capela Mortuária, e equipá-la com os equipamentos 
necessários para a boa realização dos serviços funerários no Município. 

PRÓPRIOS 
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04. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

META OBJETIVO RECURSOS 
04.01 – MANUTENÇÃO DO ENSINO DA 

CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 
 04.01.01. CURSOS DE PRÉ-ESCOLA 
 04.01.02. AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 
 04.01.03. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

Propiciar educação à criança até a idade da obrigatoriedade escolar. 
PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 

04.02 – MANUTENÇÃO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

Execução de projetos relacionados ao Ensino Fundamental, sendo de 1ª à 8ª 
série, obrigatório e gratuito, tendo como objetivo principal a formação básica da 
criança e do pré-adolescente, mediante o desenvolvimento da capacidade de 
aprender. Compreende, também, ações que objetivam proporcional a população, 
na faixa etária em que não há obrigatoriedade escolar, oportunidade de acesso à 
educação fundamental, sendo que para o bom desenvolvimento do Ensino 
Fundamental, se faz necessário a aplicação nas seguintes áreas: 
a. despesas de custeio da administração da Secretaria, proporcionando o 
desenvolvimento de suas atividades, realizando dispêndios com pessoal, 
material de consumo, serviços, aperfeiçoamento de conselheiros vinculados a 
educação, também a manutenção da frota de veículos do ensino fundamental; 
b. construção, reformas, manutenção de escolas, incluindo-se instalação 
elétrica, hidráulica e cercamento; 
c. construção de quadra esportiva na E. M. Olavo Bilac – Encruzilhada; 
d. aquisição de Equipamentos para o Transporte Escolar e Material 
Permanente; 
e. material de cantina; 
f. desenvolvimento de programas de Educação Ambiental, melhoria da 
qualidade de ensino, melhoria do ambiente escolar; 
g. propiciar momentos de recreação aos alunos, palestras aos alunos; 
h. manutenção do programa de Transporte Escolar; 
i. atualização e reformulação do acervo bibliográfico; 
j. promoção de eventos educacionais e de aperfeiçoamento da docência, 
para o melhoramento da qualidade de ensino nas escolas municipais; 
k. elaboração, aquisição e publicação de material didático-pedagógico; 
l. programa de valorização do Magistério, desenvolvendo ações que visam 
proporcionar a valorização do profissional de Educação, como reestruturação 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 
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do Plano de Carreira, promoção de encontros, palestras, seminários, com a 
finalidade de aprimorar e atualizar a prática pedagógica; proporcionar aos 
professores leigos, a oportunidade de habilitarem-se, melhorias das condições 
de trabalho; 
m. criação e manutenção de laboratórios de informática; 
n. repasse de recursos ao Fundo FAPS. 

04.03 – DESENVOLVIMENTO  
DO ENSINO SUPERIOR 

Estimular e proporcionar ao Educando, em nível universitário, a continuação 
de seus estudos, com a manutenção de Programas de Créditos Educativos e 
de Assistência à manutenção material do Educando. 

PRÓPRIOS 

04.04 – MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

AO EDUCANDO 

Visa, proporcionar, em especial a estudantes, participação integral nas 
atividades de Ensino, com a manutenção dos seguintes programas: 
a. Programa Municipal de Alimentação Escolar; 
b. Programa de Assistência Integral à Saúde do Educando; 
c. Programa Bolsa Escola; 
d. Programa de Assistência Odontológica ao Educando juntamente com a 
Secretaria Municipal da Saúde e Bem-Estar Social 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 

04.05 – DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL  

Visa o atendimento de educandos portadores de necessidades especiais, onde 
lhes são assegurados: 
a. currículos, métodos, técnicas, recursos e organização para atender suas 
necessidades; 
b. direcionamento especial para o trabalho, visando a efetiva integração na 
vida em sociedade, bem como, para aqueles que apresentam habilidades 
superiores (superdotados); 
c. prover de recursos humanos necessários para que os resultados sejam 
satisfatórios com a clientela a ser trabalhada; 
d. realização de um censo municipal de pessoas portadoras de necessidades 
especiais. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 

04.06 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

MÉDIO  

a. desenvolver ações que visem a consolidação, o aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental; 
b. oferta de passagens para cursos, em Escolas Técnicas, não oferecidos no 
Município. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 

04.07 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

SUPLETIVO  
a. oferta de transporte para realização de provas do Ensino Supletivo. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 
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05. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL 
 

META OBJETIVO RECURSOS 

05.01 – MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E SANITÁRIA DA POPULAÇÃO  

Executar os projetos na área de saúde, visando o atendimento da população do 
município, nos setores de promoção, prevenção, e recuperação da saúde, através 
do FMS. 
a. aquisição de equipamentos e material permanente (móveis; veículos para o 
PSF, e outros equipamentos necessários à saúde); 
b. despesas de custeio da Secretaria, proporcionando condições para que 
possam desenvolver suas funções, realizando dispêndios com conservação e 
manutenção dos veículos lotados nesta Secretaria; 
c. assistência médica e sanitária à população, promovendo assistência médica à 
população em postos de saúde, hospitais e clínicas, incluindo-se medicamentos, 
exames laboratoriais e radiológicos, dentro das disponibilidade financeira do 
Município; 
d. internação e transporte de Doentes; 
e. manutenção da Farmácia Básica do Município; 
f. manutenção de Programas Preventivos que visem o atendimento das ações 
em Saúde e Bem Estar Social; 
g. executar os serviços de vigilância sanitária e epidemiológica; 
h. destinação adequada ao lixo hospitalar e contaminado das Unidades de 
Saúde; 
i. controle da erradicação das doenças transmissíveis; 
j. incentivo a medicina caseira e preventiva; 
k. repasse de recursos para Casa de Saúde São José com vistas ao atendimento 
médico, laboratorial e ambulatorial, como também para reformas e equipamento 
para a mesma; 
l. tratamento de viciados; 
m. repasse de recursos para o Consórcio Intermunicipal de Saúde; 
n. repasse de recursos para o Conselho Municipal de Saúde e aperfeiçoamento 
de seus integrantes; 
o. manutenção do PACS/PSF e outros programas com o Governo Federal e 
Estadual; 
p. repasse de recursos, através de convênio com a Pastoral da Saúde. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 

05.02 – DESENVOLVIMENTO DA REDE 

D’Á GUA E ESGOTO 
Ampliar e construir rede de abastecimento d’água no perímetro urbano e 
rural, com construção de poços artesianos, canalizações e reservatórios, como 
também visa a manutenção das redes já existentes. Visa também a ampliação 
do sistema de esgoto tratado no município, como também a manutenção do 
mesmo e construção de leitos de secagem. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 
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05.03 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 

SAÚDE MUNICIPAL  

Unificar o atendimento médico em geral, odontológico, farmácia popular, em um 
único local, dando amplo atendimento à população, em um único local. Executar 
dispêndios com terraplanagem, prédio, equipamentos e demais dispêndios para a 
execução da obra. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 

05.04 – DESENVOLVIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Visa o atendimento a população mais carente do município, através da 
assistência social objetivando ações voltadas para o bem-estar social, através de 
medidas que objetivem o amparo e a proteção de pessoas e/ou grupos com a 
finalidade de reduzir ou evitar desequilíbrios sociais nas áreas mais necessárias, 
através do FMAS, como as relacionadas a seguir: 
a. auxílios para a população mais carente para aquisição de próteses 
dentárias e aparelhos oculares; 
b. auxiliar as pessoas necessitadas a regularizar sua situação com registros 
de nascimentos, documentação de óbito, casamentos e/ou recuperação de 
documentos; 
c. fornecimento de ataúdes para a população carente e/ou indigente; 
d. conceder auxílios e/ou subvenções a entidades que atendem os munícipes 
de Pinhal Grande, as quais se dediquem a assistência a carentes, idosos, 
crianças e adolescentes, diretamente a pessoas; 
e. manter a assistência especial aos deficientes físicos e excepcionais do 
município; 
f. doar materiais, para reforma e/ou construção de casas para pessoas 
carentes do município; 
g. aquisição de passagens a carentes e deficientes; 
h. garantir em conjunto com o Estado, a segurança econômica e social dos 
cidadãos; 
i. incentivar a criação de conselhos comunitários; 
j. promover a melhoria da qualidade de vida da população, estimulando a 
permanência do homem no campo; 
k. incentivos ao Grupo da 3ª Idade, com pagamento de dispêndios 
necessários ao desenvolvimento de suas atividades, como também 
alimentação, transporte; e também programas relacionados à 3ª Idade; 
l. aquisição de um veículo fúnebre de melhor qualidade, para melhorar o 
atendimento dos serviços funerários da população do Município. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 

05.05 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE 
Visa o repasse de recursos para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, 
para programas e projetos relacionados e direcionados a consecução dos 
objetivos e metas propostas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 
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06. SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
 

META OBJETIVO RECURSOS 

06.01 – DESENVOLVIMENTO DA 

PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL  

a. planejamento das atividades ligadas ao setor agrícola comercial e 
industrial, visando o progresso e desenvolvimento da produção vegetal e 
animal. 
b. realizar eventos de cunho técnico (dias de campo, visitas a 
propriedades modelo, de acordo com o interesse dos produtores) a fim de 
proporcionar melhores condições e oportunidades de organização do 
setor agrícola. 
c. participar em parceria com o governo do estado e outras instituições 
que forem de interesse do órgão proponente dos programas de incentivo a 
produção agropecuária. 
d. manutenção dos serviços da secretaria da agricultura, indústria e 
comércio para melhor atender os munícipes, com aquisição de 
equipamentos e material permanente necessário ao bom funcionamento 
da secretaria. 
e. melhorar as condições de telefonia rural, através da aquisição de 
telefones celulares, cedendo a certas localidades do município. 
f. conservação e recuperação do solo. 
g. incentivar à diversificação de culturas. 
h. promoção de viagens para conhecimentos de novas tecnologias, para 
agricultores do município. 
i. incrementar o projeto educacional para menores através do horto 
florestal. 
j. incentivar a produção de hortifrutigranjeiros. 
k. manutenção de programas de assistência técnica aos produtores 
rurais. 
l. manutenção do Sistema Troca-Troca; 
m. contrapartida de convênios com fins agrícolas; 
n. programas de conscientização sobre o lixo tóxico. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 

06.02 – AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL  

a. ampliação e construção de redes de eletrificação rural, visando com 
isso a fixação do homem no campo. 
b. atender os pequenos proprietários rurais ainda não providos de 
eletrificação. 
c. subsidiar parte da construção de redes de eletrificação em 
propriedades rurais. Abranger o maior número de propriedades rurais 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 
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com os projetos de eletrificação rural. 

06.03 – VIVEIRO MUNICIPAL  

a. incentivar a produção e distribuição de mudas florestais, frutíferas, 
ornamentais e outras de interesse da agricultura, com vistas ao 
reflorestamento e conservação do solo. 
b. realizar ensaios técnicos demonstrativos com diferentes variedades de 
milho, feijão e outras culturas de interesse dos produtores do município, 
bem como realizar unidades demonstrativas de espécies forrageiras, para 
testar a sua adaptação climática na região. 
c. distribuição de mudas. 

PRÓPRIOS 

06.04 – CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO 

DA PATRULHA AGRÍCOLA  

Proporcionar condições de maior viabilidade econômica aos produtores 
rurais do município, através da prestação de serviços mecanizados de 
forma a facilitar as práticas agrícolas, bem como o escoamento da 
produção agropecuária. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 

06.05 – MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO 

DO FUNDO ROTATIVO MUNICIPAL  

Possibilitar que os agricultores tenham acesso a linhas de financiamento 
pelo FUNDAGRO, para melhoria em suas propriedades com vistas ao 
desenvolvimento rural, incluindo, também como melhoria o acesso a 
telefonia rural. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 

06.06 – REPASSE DE RECURSOS PARA 

O PRODESUS 

Tem por finalidade repassar recursos para a Prefeitura Municipal de 
Faxinal do Soturno, para implantar ações para o desenvolvimento 
sustentável, através do manejo adequado dos recursos naturais 
renováveis, recuperação de áreas degradadas, enriquecimento das 
florestas nativas, fortalecimento da agricultura ecológica e diversificada e 
a usos múltiplos do patrimônio cultural, ou seja, dar condições para 
execução do PRODESUS (Projeto de Desenvolvimento Sustentável da 
Quarta Colônia do Rio Grande do Sul). O Município de Pinhal Grande 
participará deste projeto como co-executor, sendo utilizados recursos 
próprios 
e mais recursos a serem repassados pelo Ministério do Meio Ambiente, 
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. 

PRÓPRIOS 

06.07 – PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO 

NO FUNDESUS E REPASSE DE 

RECURSOS PARA O CONDESUS 

Tem por finalidade a participação do município no Fundo Rotativo de 
Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia FUNDESUS e repasse 
de recursos para o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta 
Colônia CODESUS. 

PRÓPRIOS 

06.08 – TREINAMENTO  
Realização de treinamentos e/ou cursos profissionalizantes para 
agricultores e população, para qualificação da mão-de-obra existente no 
município. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 
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06.09 – TERCEIRIZAÇÃO DE 

MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA  
Contratação de máquinas e/ou equipamentos para Patrulha Agrícola para 
suprimento da demanda em épocas de plantio e/ou colheita da safra. 

PRÓPRIOS 

06.10 – DESENVOLVIMENTO DA 

PRODUÇÃO ANIMAL  

Visa o desenvolvimento das atividades agropecuárias com a finalidade de 
incrementar a promoção da produção animal, proporcionando uma 
elevação da produção e/ou produtividade, com as seguintes prioridades:  
a. Apoio a bacia leiteira, com utilização de técnicas de inseminação 
artificial para melhorar a qualidade do plantel do município; 
b. Incentivo ao programa de piscicultura, através da construção de 
tanques e açudes, aos produtores rurais; 
c. Instalação de um abatedouro municipal, permitindo maior vazão para 
o escoamento da produção animal, de forma a agregar valores nos 
produtos transformados e/ou industrializados. 

PRÓPRIOS; 
ESTADUAL; e 
FEDERAL 

 
 


