
PREFEFURA MUNICIPAL DE PORTAO 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MULLER 

ANEXO I  

PROGRAMAS: 

LEGISLATIVO: 
- Reforma e ampliacao do predio da Camara Municipal. 

- Aquisicao de equipamentos e material permanente, dando preferancia: 

# Aquisicao de micro computadores, aquisicao de aparelhos de ar condicionado, 
aquisicao de mOveis e utensilios de equipamentos de som. 

- Troca do automovel da Camara. 

- Ampliacao do quadro de servidores da Camara Municipal. 

OBJETIVO: Ampliar e dotar a Camara dando aos vereadores, servidores e populacao, 
melhores condicoes e eficiancia no trabalho legislativo. Quanto ao automovel: dar 
melhores condicoes aos servidores e vereadores, quando da participacao em 
congressos, seminarios, cursos, consultas (DPM, UVERGS, TRIBUNAL DE CONTAS), 
com use exclusivo em representacao da Camara Municipal.  

ADMINISTRA9A0: 
- Implantacao de um Centro Administrativo, reforma e ampliactio do espaco fisico dos 
predios pablicos. 

OBJETIVO: Melhorar as condicoes de funcionamento e atendimento ao public() e instalar 
adequadamente as varias secretarias. 

- Aquisicao de equipamentos e material permanente. 

OBJETIVO: Equipar as Arias unidades administrativas com !novels e equipamentos de 
trabalho, tomando-as mais eficientes. 

SERVIcOS E UTILIDADE PUBLICA: 
- Constnicao e melhorias nas pracas municipais. 
- Construcao de centros comunitarlos. 

OBJETIVO: Solucionar a falta de area de lazer e atender reivindicacties da populacao na 
colocacao de brinquedos como: gangorras, carrosseis, escorregadores e balancos. 
Construir novas pracas de lazer em diversos pontos da cidade. 

- Aquisictio de area pare instalacao de cemiterio. 

OBJETIVO: Implantar um cemitedo coin toda a infra-estrutura. 
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ENSINO FUNDAMENTAL: 
- Construe& de this escolas municipals. 

OBJETIVO: Proporcionar condigOes de estudo para quatrocentos alunos em idade 
escolar a implantac& de pre-escola para cento e cinquenta criangas. 

- Ampliagdo de seis predios escolares. 

OBJETIVO: Suprir a felts de vagas nos bairros e onde ha necessidade. 

- Construe& de sanitarios junto a escolas. 

OBJETIVO: Proporcionar condicaes de higiene para os alunos. substituindo as latrinas 
existentes, bem coma instalar egua encanada para consumo e desenvolvimento de 
habitos de higiene e saude. 

- Perfurae& de pogos artesianos nas escolas municipais. 

OBJETIVO: Instalar agua encanada, favorecendo a sande e higiene dos alunos. 

- Construe& de urn centro integrado. 

OBJETIVO: Atender em dois tumos os alunos de escolas municipais. Ocupar as criangas 
corn projetos de trabalho, que as encaminhe a preparag& para o trabalho e tenham um 
meio de ajudar no sustento da familia. 

- Reforma e pintura em predios escolares. 

OBJETIVO: Evitar a deterioracao das construgoes corn telhas quebradas e 
madeiramentos estragados, proporcionando local de seguranca para recreacao das 
criangas nos digs de chuva. 

- Construe& e/ou reforma de predio pare a SMECD. 
OBJETIVO: Criar condigoes para o born funcionamento dos servigos da secretaria a ter 
espago para realizar reuniries. 
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CULTURA: 
- Restauracao ou aquisicao de predios pare a orig.& de Museu Municipal. 

OBJETIVO: Preservar o acenro historic°, artistico a cultural da comunidade. 

- Construcao de parques de recreacao junto As escolas. 

OBJETIVO: Dar condicaes de recreacao e Mier pars as criangas, necessidades estas, 
importantes pars o desenvolvimento fisico e mental das mesmas. 

- Promo*, de cursos de treinamento pars os professores e promocao de eventos 
culturais a educacionais. 

OBJETIVO: Melhorar a qualidade de ensino atraves da capacitagdo e atualizactio dos 
professores, promovendo a cultura. 

- Aquisicao de equipamentos: videocassete, televistio, maquina fotocopiadora, mAquina 
fotogrAfica, filmadora, microcomputador e outros. 

OBJETIVO: Complementar as atividades de ensino atraves de recursos audiovisuals. 

- Compra de Areas de terras pars construcao e/ou ampliacao de escolas e Area de lazer. 

OBJETIVO: Cdar espago pars recreacao, lazer a desenvolvimento de projeto de hortas 
escolares. 

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

OBJETIVO: Melhorar e atualizar o anew bibliografico, bem como fazer da Biblioteca 
Publica urn centro de informacao de pesquisa. 

- Compra de diversos mOveis pan a SMECD. 

OBJETIVO: Equipar as novas salas de aula e as classes do pre-escolar. 

ENERGIA ELETRICA: 
- Extensa° de redes eletricas no perimetro urbano e rural, num total de 10km. 

OBJETIVO: Iluminar ruas e dotar as residancias de energia eletrica na zona urbana e 
rural do Municipio. 

TELEFONIA RURAL: 
- Extensa° de redes de telefonia. 

OBJETIVO: Oferecer mein mais rapid° de comunicac& As zonas rumba do Municipio. 
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HABITA00: 
- Construed° de 500 (quinhentas) casas populares. 

OBJETIVO: Diminuir o deficit habitacional, construindo casas pelo projeto embritto. 

URBANISMO: 
- Urbanizaedo de Area para construed° de casas populares. 

OBJETIVO: Ampliar a Area urbanistica pare a construed° de moradias A populacdo de 
baixa renda. 

- Pavimentacio de ruas e avenidas corn pedras irregulares ou tijoletas de concreto, num 
total de 100.000e. 

OBJETIVO: Pavimentar para dar melhores condi95es de trafegabilidade nas vias 
urbanas. 

- Pavimentaedo asfaltica de was e avenidas, num total de 50.000m2. 

OBJETIVO: Recapeamento e pavimentagao asfaitica pare melhores condicoes de 
trafegabilidade das vias urbanas. 

- Construedo de pontes e ponfilhdes. 

OBJETIVO: Construed° de pontes de concreto. 

- Construed° de passeios publicos. 

OBJETIVO: Construed° de passeios publicos em diversas was e avenidas, para dar 
major seguranca aos pedestres. 

- Construed° de abrigos nas paradas de onibus. 

OBJETIVO: Dar melhores condi95es aos usuados do transporte coletivo. 

- Construed° e/ou reforma de seis banheiros das praeas. 

OBJETIVO: Reformat os banheiros masculinos e femininos das magas em geral. 

- Continuacio da abertura da rua Nod ate a Av. Pedmetral e calcamento da mesma. 

OBJETIVO: Dar melhores condiedes de trafego aos moradores do centre da cidade e 
imedia95es do Porta° Novo sem a necessidade de user a RS 240. 
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AGRICULTURA: 
- Implementageo da Secretaria da Agriculture. 

OBJETIVO: Proporcionar meios a fomenter a agriculture de ante a dispensar aos 
agricultores a atencao e as condigOes minimas de apoio que o Municipio possa oferecer-
Ihes, adquirindo tratores e implementos com os quais dare assistencia aos pequenos e 
medios agricultores, incentivando e patrocinando a reatrzacao de feiras Hares em todos 
os bairros da cidade, possibilitando o contato do agricultor a sua produce° corn a 
populaces da cidade. 

- Increments a produces de horti-frutigranjeiros. 

OBJETIVO: Baixar o custo da alimentactio atraves do aumento da produces de trutas, 
verduras e animals de pequeno porte, implantando urn centro de comercializacao. 

- Realizaceo de feiras bienais do artesanato. 

OBJETIVO: Crier condiches de comercializacho de produtos fabricados artesanalmente 
por pessoa ou micro-empresa. 

- Incentivo a formacao de cooperatives a micro-empresas. 

OBJETIVO: Dar aos produtores a agropecuaristas do Municipio, condicaes de 
beneficiarem sews produtos, possibilitando melhores condigiies de venda. 

- Implantacao de hortas comunitarias. 

OBJETIVO: Incentivar a dar apoio pare que sejam desenvolvidas corn vistas ao major 
consumo. 
SAUDE: 
- Construcao de dole Postos de Sadde. 

OBJETIVO: Tratamento e prevencao de doengas para os mais necessitados. 

- Contrataceo de profissionais medicos, paramedicos a odontologos a aquisicao de uma 
unidade medica pare a zona urbana e rural. 

OBJETIVO: Proporcionar atendimento medico e odontologico. 

- Aquisiceo de uma ambulencia. 

OBJETIVO: Continuar prestando servicos de remocao de doentes. 

- Construcao de urn centro ocupacional pare menores. 

OBJETIVO: Retirar das ruas menores carentes e prepare-los para o trabalho. 
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- Auxilio para a manuteneao do hospital. 

OBJETIVO: Dar condigoes de melhorar o atendimento a saude. 

- Construcao ou ampliacdo de uma unidade sanitaria para atendimento especializado. 

OBJETIVO: Dar condicoes de atendimento especializado a saude. 

- Realizacao de feiras bienais de saude. 

OBJETIVO: Criar condigoes para melhor conscientizagao da saude a populagdo 
portonense. 

ASSISTENCIA SOCIAL: 
- Fomecer alimentagao para families de baixa rends, se careMes. 

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

SANEAMENTO: 
- Construe& de redes de agua e resmvatorios. 

OBJETIVO: Estender a cede de agua para as vilas irregulares, construindo reservatarios. 

- Redes de esgoto pluvial na zone urbana, ate 6km. 

OBJETIVO: Dar condigoes de higiene a saude a populagin. 

ME10-AMBIENTE: 
- Investimentos necessarios a preservacdo de areas carries e recuperagao de areas 
degradadas. 

OBJETIVO: Destinar recursos para a conservagio de areas verdes e recuperar as areas 
degradadas. 

- Aquisicao e instalagao de uma usina para industrializacio do lixo domiciliar. 

OBJETIVO: Eliminar os depasitos de lixo causadores de poluigao ambiental e loco de 
transmissao de doengas. 

OBRAS E VIA00: 
- Aguisigao de veiculos laves e pesados. 

OBJETIVO: Ampliar e manter a atual frota de veiculos da Prefeitura Municipal. 

- Desapropriaedo de areas para obras viarias. 

OBJETIVO: Pagamento de desapropriagaes destinadas a abertura de ruas e avenidas, 
bem como de estradas vicinais. 


