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ANEXOI 

PROGRAMAS 

01- LEGISLATIVO 

01.01 - Reforma e ampliagao do predio da Camara Municipal. 
01.02 - Aquisigao de equipamentos e material permanentes, dando 

preferencia: 
- Aquisiglo de Micro computadores, aquisigao de aparelhos 

de ar condicionado, aquisigao de moveis e utensilios de equipamen-
to de sons. 

01.03 - Troca do automovel da Camara. 
01.04 - Ampliagao do quadro de servidores da Camara Municipal 

OBJETIVO: (01.01 - 01.02 - 01.03 - 01.04) - Ampliar e dotar a 
Camara, dando aos Vereadores,Servidores e populagao, melhores con-
digties e eficiencia no trabalho Legislative. Quanto ao automOvel - 
dar melhores condigoes aos Servidores e Vereadores, quando da par-
ticipagao em Congressos, Seminarios,Cursos, Consultas (DPM,UVERGS, 
TRIBUNAL DE CONTAS), com uso exclusivo em representagao da Camara 
Municipal. 

07 - ADMINISTRACAO: 

07.01 - Implantagao de um Centro Administrativo, reforma e am-
pliacao do espaco fisico dos predios publicos. 

OBJETIVO: Melhorar as condigoes de funcionamento e atendimen-
to ao public() e instalar adequadamente as varias secretarias. 

07.02 - Aquisigao de equipamentos e material permanente. 

OBJETIVO: Equipar as varias unidades administrativas com me-
veis e equipamentos de trabalho, tornando-as mais eficientes. 

07.03 - Elaboragao do Plano Diretor. 
OBJETIVO: Disciplinar o uso e a ocupagao do solo urbane 

ordenar o pleno desenvolvimento das fungities socials da cidade, nos 
termos do art.182, da Constituigao Federal. 

07.04 - Aquisigao de area para distrito industrial. 
OBJETIVO: Organizar a localizagao de indestrias em uma deter-

minada area. 

30 - SERVICOS E UTILIDADE PUBLICA 

30.01 - Construgao e Melhoramento nas pragas municipais. 
30.02 - Construcao de tres centros comunitarios 

OBJETIVO: (30.01 - 30.02) - Solucionar a falta de area de la-
zer e atender reivindicagOes da populacao na colocagao de brinque-
dos come gangorras, carrossaisj escorregadores e balangos.Construir 
novas pracas de lazer em diversos pontos da cidade. 
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30.03 - Aquisigdo de area para instalaedo de cemiterio. 
OBJETIVO: Implantar um cemiterio com toda a infraestrutura. 

30.04 - Corpo de Bombeiros. 
OBJETIVO: Oferecer seguranga a populagdo nessa area de aten-

dimento. 

42 - ENSINO FUNDAMENTAL 

42.01 - Construgao de tres escolas Municipais. 
OBJETIVO: Proporcionar condicoes de estudo para quatrocentos 

alunos em idade escolar e implantagao de pre-escola para cento e 
cinquenta criangas. 

42.02 - Ampliacao de seis predios escolares. 
OBJETIVO: Suprir a falta de vagas nos bairros e onde hd ne-

cessidade. 
42.03 - Construgao de sanitarios junto a escolas. 
OBJETIVO: Proporcionar condigoes de higiene para os alunos , 

substituindo as latrinas existentes,bem comp instalar aqua encana-
da para consumo e desenvolvimento de habitos de higiene e saude. 

42.04 - Perfuracao de pogos artesianos nas escolas Municipais. 
OBJETIVO: Instalar agua encanada,favorecendo a saude e hi-

giene aos alunos. 
42.05 - Construgdo de um centro integrado. 

OBJETIVO: Atender em dois turnos os alunos de escolas munici-
pais. Ocupar as criangas com projetos de trabalho,que as encaminhe 
para a preparaeao para o trabalho e tenham um meio de ajudar no 
sustento das familias. 

42.06 - Reforma e Pintura em predios escolares. 
OBJETIVO: Evitar a deterioragao das construeOes com telhas 

quebradas e madeiramentos estragados, proporcionando local de se-
guranca para recreacdo das criangas nos dias de chuva. 

42.07 - Compra de dois veiculos para a SMEC. 
OBJETIVO:Dar condigOes de assistencia as escolas na parte de 

pedagogia, de orientagao e cultura. 
42.08 - Construed° e/ou reforma de predio para a SMEC. 

OBJETIVO: Criar candle-6es para a bom funcionamento dos servi-
gos da secretaria, e ter espaeo para realizar reuniOes. 

48 - CULTURA 

48.01 - Construgao de um Centro de Cultura. 
OBJETIVO: Dar condicOes de novas instalacaes para a Biblio-

teca Publica Municipal, bem como a necessidade de criar-se um es-
pago na comunidade para reunibes, eventos, encontros, assembleias, 
convene-6es, contando com salas para musica e arte. 

48.02 - Restauraedo ou aquisicao de pr.-kilos para a criagao de 
Museu Municipal. 

OBJETIVO: Preservar o acervo histOrico, artistica e cultural 
da comunidade. 
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48.03 - Construcao de Parques de recreacao junto as escolas. 
OBJETIVO: Dar condicties de recreagao e lazer para as crian-

gas, necessidades estas importantes para o desenvolvimento fisico 
e mental das mesmas. 

48.04 -Promogao de cursos de treinamento para os professores e 
promogao de eventos culturais e educacionais. 

OBJETIVO: Melhorar a qualidade de ensino atraves da capaci-
tacdo e atualizacao dos professores, promovendo a cultura. 

48.05 - Aquisigao de equipamentos: video-cassete, televisao , 
maquina fotocopiadora, maquina fotografica, filmadora, micro-com-
putadores e outros. 

OBJETIVO: Complementar as atividades de ensino atraves de re-
cursos audiovisuais. 

48.06 - Compra de areas de terras para construcao e/ou amplia-
ea° de escolas e area de lazer. 

OBJETIVO: Criar espago para recreagao, lazer e desenvolvi-
mento de projeto de hortas escolares. 

48.07 - Troca do micro-onibus. 
OBJETIVO: Oferecer condigoes das turmas maiores utilizarem-

no, proporcionando mais conforto nas viagens de estudo e visitagao 
dos espagos culturais. 

48.08 - Compra de livros, assinaturas de revistas, jornais 	e 
outros. 

OBJETIVO: Melhorar e atualizar o acervo bibliografico, bem 
como fazer da Biblioteca Publica um centro de informagdo de pes-
quisa. 

48.09 - Compra de diversos meveis para a SMECD. 
OBJETIVO: Equipar as novas salas de aula e as 	classes do 

pre-escolar. 

51 - ENERGIA ELETRICA 
51.01 - Extensa° de redes eletricas no perimetro urbano e ru-

ral, um total de 10 km. 
OBJETIVO: Iluminar ruas e dotar as residencias de energia e-

letrica na zona urbana e rural do Municipio. 

53 - TELEFONIA RURAL 
53.01 - Extensa° de redes de telefonia, num total de seis Km. 
OBJETIVO: Oferecer meio mais rapid° de comunicagao as zonas 

rurais do Municipio. 

57 - HABITACAO 

57.01 - Construed° de 500 (quinhentas) casas populares. 
OBJETIVO: Diminuir o deficit habitacional, construindo casas 

pelo projeto embriao. 
57.02 -Compra ou desapropriacao de areas para casas populares, 

incluindo area de extensao urbana. 
OBJETIVO: Permitir a construgdo de casas populares,com dimi-

nuigao do deficit habitacional. 
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58 - URBANISM° 

58.01 - Urbanizagao de area para construgao de casas populares. 
OBJETIVO: Ampliar a area urbanistica para a construed° de mo-

radias a populagdo de baixa renda. 
58.02 - Pavimentagao de ruas e avenidas com pedras irregulares 

ou tijoletas de concreto, um total de 100.000 m2. 
OBJETIVO: Pavimentar para dar melhores condigoes de trafega-

bilidade nas vias urbanas. 
58.03 - Pavimentagdo asfdltica de ruas e avenidas, num total de 

50.000m2. OBJETIVO: Recapeamento e pavimentagdo asfdltica para me-
lhores condicaes de trafegabilidade das vias urbanas. 

58.04 - Construed° de pontes e pontilheies. 
OBJETIVO: Construgdo de Pontes de concreto. 

58.05 - Construed° de passeios publicos. 
OBJETIVO: construgao de passeios publicos em diversas ruas e 

avenidas, para dar maior seguranga aos pedestres. 
58.06 - Construgdo de abrigos nas paradas de Onibus. 
OBJETIVO: Dar melhores condigaes aos usudrios do transporte 

coletivo. 
58.07 - Construed() e/ou reforma de seis banheiros das pragas. 
OBJETIVO: Reformar os banheiros masculinos e femininos das 

pragas em geral. 
58.08 - Construed° de um parque de exposicdes e lazer. 
OBJETIVO: Criar area destinada ao lazer das familias porto-

nenses. 
58.09 - Continuagdo da abertura da Rua Ivoti, ate a Av. Perime-

tral e calgamento da mesma. 
OBJETIVO: Dar melhores condicOes de trafego aos moradores do 

centro da cidade e imediagoes do Porta° Novo sem a necessidade de 
usar a RS 240. 

59 - AGRICULTURA 

59.01 - Implementagdo da Secretaria da Agricultura. 
OBJETIVO: proporcionar meios e fomentar a agricultura de sor-

te a dispensar aos agricultores a ateneao e as condicoes minimas 
de apoio que o Municipio possa oferecer-lhes, adquirindo tratores 
e implementos com os quais dard assistgncia aos pequenos e medios 
agricultores, incentivando e patrocinando a realizagdo de feiras 
livres em todos os bairros da cidade, possibilitando o contato do 
agricultor e sua produgdo com a populagdo da cidade. 

59.02 - Implantagdo de um horto municipal. 
OBJETIVO: Criar plantas e folhagens ornamentais destinadas ao 

embelezamento da cidade. 
59.03 - Incremento a produgdo de hortifrutigranjeiros. 
OBJETIVO: Baixar o custo da alimentagdo atraves do aumento da 

producdo de frutas, verduras e animais de pequeno porte,implantan- 



PREFE1TURA MUNICIPAL DE PORTAO 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MULLER 

do um centro de comercializagdo. 
59.04 - Realizacao de feiras bienais do artesanato. 
OBJETIVO: Criar condigOes de comercializagdo de produtos fa-

bricados artesanalmente por pessoa ou microempresa. 
59.05 - Incentivo a formagdo de cooperativas e microempresas. 

OBJETIVO: Dar aos produtores e agropecuaristas do Municipio 
condigoes de beneficiarem seus produtos, possibilitando melhores 
condigoes de venda. 

59.06 - Implantacdo de hortas Comunitarias. 
OBJETIVO: Incentivar e dar apoio a que sejam desenvolvidas 

com vista ao maior consumo. 

75 - SAUDE 

75.01 - Construed° de dois Pastas de Sadde. 
OBJETIVO: Tratamento e prevengdo de doengas para os mais ne-

cessitados. 
75.02 - Contratagdo de profissionais medicos, para-medicos e o-

dontologos e aquisigdo de uma Unidade Medica para a zona urbana e 
rural. 

OBJETIVO: Proporcionar atendimento medico e odontol6gico. 
75.03 - Aquisicao de uma ambulancia. 

OBJETIVO: Continuar prestando servigos de remocdo de doentes. 
75.04 - Aquisiedo de uma area para implantacAo da casa do idoso 
OBJETIVO: Propiciar recreacao, atividade social e cuidados 

com a saude dos aposentados. 
75.05-Construg5o e/ou ampliacdo de duas creches com bergarios. 
OBJETIVO: Facilitar a que as m5es possam trabalhar com tran-

quilidade. 
75.06 - Construed() de um centro ocupacional para menores 
OBJETIVO: Retirar das ruas menores carentes e prepard-los pa-

ra o trabalho. 
75.07 - Auxilio para a manutengdo do hospital. 
OBJETIVO: Dar condigbes de melhorar o atendimento a saude. 

75.08 - Construed() ou ampliagdo de uma Unidade sanitdria para 
atendimento especializado. 

OBJETIVO: Dar condicoes de atendimento especializado a saude. 
75.09 - Construed° de predio proprio para a Secretaria da Saude 

e Meio Ambiente e da Secretaria da Agdo Social. 
OBJETIVO: Dar melhores condicoes de atendimento 	a popula- 

gap. 
75.10 - Realizagdo de feiras bienais de saude. 
OBJETIVO: Criar condicoes para melhor conscientizagdo da sau-

de a populag5o portonense. 

76- ASSISTENCIA SOCIAL 

76.01 - Fornecer alimentacdo para familias de baixa renda, 	se 
carentes. 

OBJETIVO: Propiciar alimentagdo suficiente a pessoas carentes 
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residentes no Municipio. 

77- SANEAMENTO 

77.01 - Construcao de redes de dgua e reservatbrios. 
OBJETIVO: Estender a rede de agua para as vilas irregulares , 

construindo reservatOrios. 
77.02 - Redes de esgoto pluvial na zona urbana, ate 6 Km. 

OBJETIVO: Dar condicoes de higiene e sailde A populag&o. 
77.03 - Construcao de estaeao de tratamento de esgoto cloacal 

urbano. 
OBJETIVO: Evitar a poluicao ambiental. 

78 - MEIO AMBIENTE 

78.01 - Criagao da Secretaria de Meio Ambiente no Municipio. 
OBJETIVO: Oferecer condicoes de melhor atendimento ao meio am-

biente. 
78.02 -Investimentos necessdrios a preservagao de areas verdes e 

recuperacao de areas degradadas. 
OBJETIVO: Destinar recursos para a conservagdo de areas verdes 

e recuperar as areas degradadas. 
78.03 - AquisicAo e instalacao de uma usina para industrializa-

pa° do lixo domiciliar. 
OBJETIVO: Eliminar os depositos de lixo causadores de polui-

cap ambiental e foco de transmissdo de doe/leas. 

90 - OBRAS E \TITO() 

90.01 - Aquisicao de maquindrio pesado. 
OBJETIVO: Dar condicoes a Secretaria de atuar com maior de-

senvoltura e eficiencia no que concerne a obras publicas rodovia-
rias. 

90.02 - Aquisicao de uma area de terras para construcao do pre-
dio da Secretaria de Obras e Viacao e seu parque rodovidrio. 

OBJETIVO: Proporcionar a Secretaria de obras e ViacAo condi-
goes de melhor operacionalidade. 

90.03 - Aquisicao de veiculos leves e pesados. 
OBJETIVO: Ampliar e manter a atual frota de veiculos da Pre-

feitura Municipal. 
90.04 - Desapropriacao de areas para obras vidrias. 
OBJETIVO: Pagamento de desapropriagoes destinadas a abertura 

de ruas e avenidas, bem como de estradas vicinais. 


