Demonstrativo dos Programas de Governo
PPA 2014/2017

Programa: 0101 - JAGUARÃO PAVIMENTANDO O FUTURO
Valor Total do Programa:
Indicadores

Unidades de
Medida
Ano

Vias públicas pavimentadas

Objetivo:

Km

2012

R$ 38.629.140,00
Referência

Índice
32,00

Recuperar e conservar vias públicas pavimentadas e não pavimentadas

Órgão Responsável: Secretaria de Serviços Urbanos

Metas 2014/2017:
Adquirir 2 máquinas visando a ampliação e manutenção das ações de recuperação
de vias públicas
Adquirir 2 caminhões visando a ampliação e manutenção das ações de recuperação
de vias públicas
Manter 15 veículos e máquinas utilizados na recuperação de vias públicas
Manter 2 áreas de extração de saibro devidamente licenciadas
Licenciar e manter área de extração de areia
Colocar 4000 metros de meio fio
Reperfilar 16 km de ruas pavimentadas
Recuperar 480km de vias não pavimentadas

Iniciativas:
Remoção das ondulações e depressões reabilitando vias pavimentadas
Remoção das ondulações e depressões reabilitando vias não pavimentadas
Melhoria de vias não pavimentadas por meio de escavações, aterramentos e drenagem
Correção dos perfis topográficos visando melhoria da drenagem e mobilidade pública
Aquisição de máquinas, implementos e veículos para atendimento
Manutenção do funcionamento das áreas de extração de saibro e areia
Construção e conservação de meio fio em ruas não pavimentadas
Manutenção de máquinas, implementos e veículos

Objetivo:

Minimizar os problemas de alagamento da área urbana do município

Órgão Responsável: Secretaria de Serviços Urbanos

Metas 2014/2017:
Canalizar 5 km de redes de macrodrenagem
Limpar 30 km de valetas
Construir 80 bocas-de-lobo
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Recuperar 800 metros de bueiros danificados
Canalizar 4000 metros de bueiros
Construir 2 km de galerias

Iniciativas:
Limpeza de valetas, readequação de tubulações existentes e limpeza de bocas de lobo
Limpeza de sangas e canais removendo toda a vegetação existente readequando a largura
necessária para o devido escoamento das águas pluviais
Construção e reforma de galerias, canalização de sangas e redes de macrodrenagem
Canalização de sangas e redes de microdrenagem
Recuperação de bueiros

Objetivo:

Qualificar a mobilildade urbana

Órgão Responsável: Secretaria de Serviços Urbanos

Metas 2014/2017:
Instalar 30 câmeras de monitoramento
Instalar 40 abrigos para ônibus
Instalar iluminação na BR 116 nos trevos de acesso a zona central do Município, nas
avenidas 27 de Janeiro, XV de Novembro e Julio de Castilhos
Instalar e recuperar 1000 placas de sinalização de trânsito
Sinalizar 60 faixas de segurança
Substituir 800 luminarias completas
Recuperar 2000 metros de calçadas
Manter e recuperar 5000 pontos de luz

Iniciativas:
Instalação de abrigos de ônibus
Instalação de placas de sinalização de trânsito
Execução de faixa de segurança, sonorizadores e placas indicativas
Implantação de ciclovias
Iluminar vias públicas instalando e recuperando pontos de luz
Construção e recuperação de passeio público

Objetivo:

Ampliação e manutenção do cemitério municipal

Órgão Responsável: Secretaria de Serviços Urbanos

Metas 2014/2017:
Construir 200 nichos
Construir 400 catacumbas
Colocar 20 luminárias
Manter o funcionamento do cemitério
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Iniciativas:
Construção de catacumbas, nichos e calçadas
Manutenção do cemitério

Objetivo:

Elaborar projetos técnicos buscando a captação de recursos

Órgão Responsável: Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Metas 2014/2017:
Contratar 10 projetos técnicos de infraestrutura urbana

Iniciativas:
Contratação de projetos técnicos

Objetivo:

Pavimentar vias públicas

Órgão Responsável: Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Metas 2014/2017:
Pavimentar 31 Km de vias públicas

Iniciativas:
Pavimentação das principais vias de acesso aos bairros
Elaboração de projetos de pavimentação
Pavimentação de vias arteriais, de acesso e secundárias

Objetivo:

Remunerar pessoal ativo

Órgão Responsável: Secretaria de Administração

Metas 2014/2017:
Remunerar 55 servidores
Dar auxilio alimentação a 55 servidores

Iniciativas:
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Programa: 0102 - EDUCAÇÃO HUMANIZADORA
Valor Total do Programa:
Indicadores

Unidades de
Medida
Ano

Taxa de analfabetismo maiores 15 anos (FEE)

R$ 73.985.680,00
Referência

Índice

%

2010

6,62

IDEB (Portal IDEB)

Unidade

2011

4,40

Fluxo dos Alunos (Portal IDEB)

Unidade

2011

0,86

Indicador de Aprendizagem (Portal IDEB)

Unidade

2011

5,16

Objetivo:

Erradicar o analfabetismo entre jovens e adultos

Órgão Responsável: Secretaria de Educação e Desporto

Metas 2014/2017:
Formar 25 turmas anuais
Alfabetizar 2000 pessoas

Iniciativas:
Criação e Implementação do projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos (PRAJAGUAR)
Realização de pesquisa de entorno e formação de turmas
Seleção e capacitação dos educadores populares e coordenadores dos programas
Consolidação de parcerias com associações de bairros e entidades para disponibilizar o espaço físico
e auxiliar na promoção da educação de jovens e adultos
Confeccão de materiais de divulgação do Projeto
Adquisição de material pedagógico
Realização de transporte para viabilzar o projeto
Viabilização de espaço de confraternização e socialização das experiências

Objetivo:

Universalizar o acesso à educação infantil

Órgão Responsável: Secretaria de Educação e Desporto

Metas 2014/2017:
Construir 1 Escola de Educação Infantil
Atender 100% da demanda de matrículas a partir dos 4 anos (pré-escola) em
ambientes qualificados
Atender 100% da demanda de matrículas para crianças até 3 anos (creche)
Reformar 5 Escolas de Educação infantil
Disponibilizar 1200 uniformes para os alunos da rede municipal de ensino (urbana e
rural) de 1º ao 5º ano
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Iniciativas:
Realização de estudo acerca das demandas do município
Construção e expansão de escolas de educação infantil
Ampliação e qualificação das escolas infantis existentes
Fomentar convênio com entidades afins aumentando o número de vagas oferecidas
Aquisição de recursos materiais afim de qualificar o fazer pedagógico na educação infantil
Promoção de transporte escolar para propiciar a universalização do acesso às escolas infantis
Ampliação de pré-escolas e qualificação da infraestrutura das salas de aula urbanas e do campo
Aquisição de uniformes para os alunos das escolas municipais

Objetivo:

Diversificar cursos e ampliar o acesso à graduação e pós-graduação

Órgão Responsável: Secretaria de Educação e Desporto

Metas 2014/2017:
Manter casa do estudante de Pelotas dando condição de moradia a 16 estudantes
Garantir o acesso a fomação de 200 alunos inicial e continuada

Iniciativas:
Ampliação e manutenção dos espaços físicos destinados à cursos de graduação pública a distância
através do polo da UAB
Aquisição, atualização e conservação de equipamentos da educação superior pública à distância
Desenvolvimento de projetos e pesquisa que promovam a interação entre docentes, discentes e
comunidade
Aquisição de meio de transporte ou contratação de serviço de transporte que possibilite o
deslocamento de estudantes de cursos de graduação não disponíveis no município
Manutenção da Casa do Estudante em Pelotas
Apoio para implantação do Instituto Federal Sul-Riograndense

Objetivo:

Promover ações esportivas com fins educacionais e de formação de atletas

Órgão Responsável: Secretaria de Educação e Desporto

Metas 2014/2017:
Manter 10 espaços esportivos existentes
Construir duas quadras coberta em espaços escolares
Reformar uma quadra em espaço público
Criar centro de práticas esportivas
Reformar duas quadras em espaços escolares
Fomentar eventos esportivos visando atender 10.000 crianças, jovens e adultos
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Iniciativas:
Manutenção e modernização dos espaços esportivos existentes
Aquisição de uniformes e materiais para incentivo da prática esportiva
Construção e manutenção de ginásios destinados a integração social da comunidade
Construção de pista de atletismo para atividades esportivas escolares e municipais
Construção de pista de skate junto ao complexo do Ferrujão
Fomento à prática de esportes aquáticos
Valorização de basquete de rua através de instalação de cestas de basquetes nas quadras esportivas
nos bairros
Promoção de eventos esportivos e de lazer
Promoção, realização e execução de eventos esportivos objetivando a integração entre as escolas
Realização de campeonatos de futebol

Objetivo:

Ofertar um ensino de qualidade com a construção social do conhecimento

Órgão Responsável: Secretaria de Educação e Desporto

Metas 2014/2017:
Qualificar 500 profissionais atuantes na educação

Iniciativas:
Formação inicial e continuada para os profissionais que atuam na área da educação
Desenvolvimento de projeto colaborativo entre as escolas da rede pública municipal e as escolas
públicas do Uruguai através das Escolas Interculturais de Fronteira e Jovens de Fronteira.
Desenvolvimento em parceria com a UNIPAMPA do projeto de pesquisa das línguas com acesso à toda
comunidade de Jaguarão e Uruguai, incluindo estudo de LIBRAS.
Implantação no currículo escolar do estudo da cultura e a história afro-brasileira conforme Lei
10.639/2003

Objetivo:

Ampliar, qualificar e manter os espaços físicos das escolas de Ensino Fundamental urbanas
e da Escola Lauro Ribeiro e das Creches Municipais

Órgão Responsável: Secretaria de Educação e Desporto

Metas 2014/2017:
Atender 3.000 estudantes com espaços físicos escolares qualificados

Iniciativas:
Manutenção dos espaços físicos existentes
Implementação a execução de obras imprescindíveis, visando a ampliação de ofertas e melhoria da
estrutura física das escolas de educação básica da rede municipal
Aquisição e manutenção dos recursos materiais necessários, inclusive do acervo bibliográfico bem
como aprimoramento dos recursos tecnológicos
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Objetivo:

Promover a inclusão de alunos portadores de deficiência na rede escolar municipal

Órgão Responsável: Secretaria de Educação e Desporto

Metas 2014/2017:
Capacitar 24 profissionais para suprir a demanda do AEE
Manter convênio com APAE
Contratar 24 cuidadores
Implantar 04 salas de atendimento educacional especializado

Iniciativas:
Implantação de salas de recursos e acessibilidade nas escolas da rede municipal
Capacitação de profissionais para promover a inclusão de alunos com necessidades especiais
Fomento de convênios com entidades afins ampliando e qualificando o atendimento especializado
Contratação de cuidadores para auxiliar no acesso e permanência dos alunos na rede municipal de
ensino
Aquisição de recursos materias para qualificação e o desenvolvimento integral dos alunos com
necessidades especiais

Objetivo:

Incentivar o acesso e o hábito de leitura

Órgão Responsável: Secretaria de Educação e Desporto

Metas 2014/2017:
Adquirir 1.000 obras para compor o acervo bibliográfico municipal
Promover 10 eventos voltados ao livro e a leitura
Manter a Biblioteca Pública Municipal
Conservar o acervo bibliográfico da Biblioteca Pública Municipal

Iniciativas:
Aquisição de acervo bibliográfico para biblioteca itinerante e das escolas da rede municipal
Promovção de palestras, oficinas, painéis e fóruns voltados ao livro e a leitura
Informatização do controle do acervo bibliográfico nas escolas e na Biblioteca Pública
Confecção de prateleiras em madeira para organização do acervo bibliográfico

Objetivo:

Revitalizar a Educação do Campo ampliando a qualidade e o número de vagas ofertados

Órgão Responsável: Secretaria de Educação e Desporto

Metas 2014/2017:
Ofertar os anos finais do Ensino Fundamental construindo 15 salas de aula
Reativar um Escola Municipal na área rural
Qualificar a área de lazer de 3 escolas do campo
Construir 2 refeitórios
Ofertar a Educação Infantil do campo através da implantação de 5 salas de aula
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Iniciativas:
Desenvolvimento de projetos específicos para Educação do Campo através de convênio com entidades
Aquisição, atualização e conservação de materiais de expediente, pedagógico, permanente,
esportivo e de informática
Formação continuada de professores, gestores e funcionários
Ampliação, construção e conservação dos espaços físicos da Educação do Campo
Reativação de escola na área rural

Objetivo:

Atender a necessidade de transporte escolar para os alunos do município de Jaguarão

Órgão Responsável: Secretaria de Educação e Desporto

Metas 2014/2017:
Ofertar transporte para 1.500 alunos do município da área rural e arredores
Adquirir 4 ônibus para transporte escolar
Contratar empresa para disponibilizar 7 linhas para transporte escolar rural
Adquirir 3 microônibus para transporte escolar

Iniciativas:
Aquisição de ônibus e microônibus para atender as linhas de transporte escolar
Aquisição de ônibus especificação C para atender alunos com Necessidades Especiais
Aquisição de microônibus para viagens intermunicipais para atender seminários, reuniões, cursos e
afins em outros municípios.
Contratação de motoristas para o tranporte escolar
Manutenção dos veículos com aquisição de peças, serviços, combustível, lubrificantes para suprir a
demanda do transporte escolar do município.
Contratação de servidores especializados na área de fiscalização do transporte escolar
Contratação de empresa para atender linhas da área rural
Promoção de cursos, treinamentos e capacitação para os servidores do transporte escolar
especificamente para os motoristas do transporte, bem como: adequação dos veículos, tecnologias
de segurança, tráfego e acessibilidade.

Objetivo:

Garantir a alimentação escolar nas escolas da rede pública municipal

Órgão Responsável: Secretaria de Educação e Desporto

Metas 2014/2017:
Qualificar o depósito central e o armazenamento da merenda em 6 escolas
Capacitar 50 manipuladores da alimentação escolar
Distribuir os alimentos para 3.500 alunos garantindo a qualidade desses alimentos
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Iniciativas:
Realização de visitas nas escolas para acompanhamento de todo o processo que envolve a
alimentação escolar.
Readaptação e manutenção do caminhão que transporta a alimentação escolar.
Readaptação do depósito central bem como os das escolas.
Aquisição de materiais para atender a agricultura familiar.
Realização de capacitação para os manipuladores
Aquisição de uniformes para os manipuladores da alimentação
Criação do cargo de manipulador de alimentos

Objetivo:

Remunerar Pessoal Ativo

Órgão Responsável: Secretaria de Administração

Metas 2014/2017:
Remunerar 594 servidores
Dar auxilio alimentação a 594 servidores

Iniciativas:
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Programa: 0103 - SAÚDE EM FAMÍLIA
Valor Total do Programa:
Indicadores

Unidades de
Medida
Ano

População cadastrada no PSF (Datasus)
Mortalidade Infantil (FEE)

R$ 34.847.345,42
Referência

Índice

%

2011

25,81

por mil

2010

10,99

Expectativa de vida

Objetivo:

Assegurar o acesso da população aos serviços de atenção básica á saúde.

Órgão Responsável: Secretaria de Saúde

Metas 2014/2017:
Capacitar 7 equipes de ESF´s
Ampliar e Manter em 7 equipes de Estratégia de Saúde da Família
Ampliação e reforma de 2 UBSs
Construção de 1 UBS
Cadastrar e Acompanhar 10.525 famílias cadastradas no ESF
Construção de 7 academias da saúde

Iniciativas:
Objetivo:

Desenvolver sistema de informação e diagnóstico que confira suporte a formulação de
políticas de governo para a saúde pública

Órgão Responsável: Secretaria de Saúde

Metas 2014/2017:
Capacitação dos 10 conselheiros
Capacitações dos 20 servidores vinculados a secretaria
Informatização e Interligação de 9 setores da SMS, UBSs, CAPS, SAMU, OS
Implantar o CADSUS

Iniciativas:
Fortalecimento e promoção do conselho municipal de saúde
Qualificação profissional das equipes multiprofissionais da saúde
Estruturação de espaço, aquisição de equipamento e material para emissão de cartões do SUS
diretamente na secretaria
Informatização dos setores das UBS com o íntuito de melhorar a comunicação e gestão dos serviços
de saúde
Emissão de cartões do SUS diretamente na secretaria e na Santa Casa de Caridade
Integração lógica entre os setores da secretaria
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Objetivo:

Oferecer a população jaguarense acesso a especialidades médicas consideradas de média
e alta complexidade

Órgão Responsável: Secretaria de Saúde

Metas 2014/2017:
Adquirir 01 UTI Móvel
Realizar 6000 Exames e consultas especializadas
Fornecer 1552 Auxílios de média e alta complexidade
Adquirir 8 veículos e 4 ambulâncias
Garantir serviços médicos e hospitalares básicos e de algumas especialidades para
28000 hab.
Manter e Conservar 26 veículos para transporte de pacientes
Realização de 8000 deslocamentos para o transporte de pacientes

Iniciativas:
Contratualização de exames e consultas com fins de diagnóstico e atendimento de média e alta
complexidade
Manutenção da oferta dos serviços de saúde
Realização de transporte de pacientes para outras localidades de referência
Criação e manutenção de local destinado a abrigar, transitóriamente, pacientes e acompanhantes
que necessitem de tratamento na cidade de Pelotas
Manutenção da frota de veículos e ambulâncias
Aquisição de veículos e ambulâncias

Objetivo:

Atender a usuários de medicamentos conforme critérios estabelecidos pelos protocolos
clínicos e diretrizes farmacêuticas do Ministério da Saúde

Órgão Responsável: Secretaria de Saúde

Metas 2014/2017:
distribuir medicamentos para saúde mental
distribuir medicamentos para diabetes
distribuir medicamentos farmácia básica

Iniciativas:
Aquisição e fornecimento de medicamentos na farmácia básica do município para usuários do SUS
Aquisição e fornecimento de medicamentos utilizados a usuários do CAPS
Aquisição e fornecimento de medicamentos para hipertensos e diabéticos
Fornecimento de medicamentos para atender a ordens judiciais impetradas contra o município

Objetivo:

Desenvolvimento Vigilância em Saúde

Órgão Responsável: Secretaria de Saúde

Metas 2014/2017:
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Saúde Trabalhador - Realizar 400 atendimentos da Prevenção do Aedes Aegypti colocação de 12.000 armadilhas para realizar dedetização de insetos abrangendo
10532 famílias
Realizar 47.260 imunizações

Iniciativas:
Imunização da população de acordo com o calendário vacinal de acordo com a faixa etária e vacina
recomendada, com isso prevenindo doenças
Prevenção da presença do vetor da Dengue, ampliando as armadilhas em locais de risco, e da Febre
Amarela através de campanhas educativas de educação em saúde.
Registro de todos os acidentes de trabalho, levando em consideração área urbana e rural com
preenchimento da RINA e encaminhamentos necessarios através do CEREST.
Prevenção e controle de insetos danosos a saúde afim de proteger a população e melhorar a
qualidade do ambiente em que vivem
Investigação e notificação de propriedades particulares que possam conter áreas de proliferação de
insetos e roedores transmissores de doenças
Investigação e fiscalização de estabelecimentos comerciais

Objetivo:

Proporcionar atendimento a doentes mentais e pessoas dependentes de alcool e drogas

Órgão Responsável: Secretaria de Saúde

Metas 2014/2017:
Garantir o atendimento a 400 pacientes no CAPS1

Iniciativas:
Realização de terapias de grupo na recuperação de usuários de drogas e alcool
Recuperação de pessoas dependentes de álcool, drogas e medicamentos clínicos
Manutenção de programas de redução de danos causados por drogas e alccol
Cadastramento de doentes mentais que necessitem de assistência de profissionais especializados
Encaminhamento para centro especializado em tratamento psicossocial
Fornecimento de medicamentos para usuários do CAPS
Realização de transporte de pacientes do CAPS
Manutenção e qualificação da equipe do CAPS

Objetivo:

Viabilizar atendimento integral a urgências e emergências

Órgão Responsável: Secretaria de Saúde

Metas 2014/2017:
Manter atendimento 24 horas do Pronto Socorro
Manter 5 equipes de saúde para funcionamento 24 horas da SAMU
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Iniciativas:
Manutenção e qualificação da SAMU
Manutenção e qualificação do Pronto Socorro
Remuneração e qualificação da equipe do SAMU
Remuneração e qualificação da equipe do Pronto Socorro

Objetivo:

Remunerar pessoal ativo

Órgão Responsável: Secretaria de Administração

Metas 2014/2017:
Dar auxilio alimentação a 129 servidores
Remunerar 129 servidores

Iniciativas:
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Programa: 0104 - JAGUARÃO RURAL SUSTENTÁVEL
Valor Total do Programa:
Indicadores

Unidades de
Medida
Ano

PIB Agropecuário (VAB - FEE)

Objetivo:

R$

R$ 7.037.220,00
Referência

2010

Índice

102.071.000,00

Proporcionar condições de escoamento da produção agrícola nas estradas rurais

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Metas 2014/2017:
Contrução de 4 pontilhoes
Qualificar o escoamento de água nas estradas rurais
Patrolamento de 3.360 km de estradas
Ensaibramento e recuperação de 500km de estradas
Reestruturação de 3 pontes
Licenciar e manter a 3º saibreira do municipio

Iniciativas:
Firmar parcerias para a manutenção das estradas buscando a descentralização da manutenção
Realizar qualificação de servidores
Formação de terceira equipe de trabalho com aquisição de um caminhão caçamba e uma
Retroescavadeira para a manutenção de estradas;
Reestruturação da segunda equipe de trabalho com a aquisição de um caminhão caçamba e
materiais para a poda;
Contratação de 03 operadores e 03 serviços gerais para a formação da terceira equipe de trabalho
Construção e reestruturação de pontes e pontilhões
Realização de concurso público p\a contratação de 02 operadores e 01 serviços gerais para a
reestruturação da segunda equipe de trabalho
Recuperar microonibus para o transporte de servidores para a zona rural
Solicitar ao departamento de meio ambiente o licenciamento da 3ª saibreira

Objetivo:

Garantir o abastecimento de água para todas as famílias na zona rural

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Metas 2014/2017:
Atender 1.060 propriedades rurais garantindo agua potável e agua superficial;
Reforma e limpeza de 800 açudes
Construção de 40 barragens subterraneas
Construção de Cinquenta Cacimbas
Construção de dez cisternas
Estruturação de dois poços artesianos e perfuração de dois
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Iniciativas:
Construção de poços tubulares, cisternas e cacimbas para suprir a necessidade hídrica para o
consumo humano e animal
Construção de açudes e barragens subterrâneas para acumular água da chuva para irrigação e
alimentação animal aumentando o recurso hídrico da propriedade
Realizar projetos de irrigação para cultivo de grãos, pastagens e hortifrutigranjeiros de modo a
aumentar a produtividade e manter os plantis na época de seca
Confeccionar material educativo/informativo sobre a conservação de recursos hídricos e uso racional
da água

Objetivo:

Fomentar e desenvolver o turismo rural

Órgão Responsável: Secretaria de Cultura e Turismo

Metas 2014/2017:
Implantar um programa municipal de preservação do patrimônio cultural, difusão e
fomento do turismo rural

Iniciativas:
Mapear potenciais pontos turisticos e estâncias históricas da zona rural do município
Preservar e divulgar o patrimônio histórico e cultural rural
Valorizar o patrimônio histórico rural através de projetos de sinalização turistica e iluminação
Realizar parcerias com entidades, ONGs e iniciativa privada para entre outras ações viabilizar o
inventário turístico rural
Desenvolver propostas de ecoturismo
Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos de produção e circulação de produtos do meio
rural possibilitando maior inserção no mercado
Criar e distribuir folhetria sobre o patrimônio cultural e o turismo rural

Objetivo:

Fomentar a produção agropecuária valorizando as cadeias produtivas e a agricultura
sustentável

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Metas 2014/2017:
Realizar conferência agropecuária
Apoiar a venda direta de produtos da agricultura familiar de 10 produtores
Atender anualmente 200 famílias através do Troca-Troca
Imunizar 5000 terneiras contra a Brucelose
Apoiar realização de 4 feiras/exposições anuais
Inspecionar e cadastrar locais de produção de produtos de origem animal
Qualificar genéticamente o rebanho bovino através da realização de 1000
inseminações artificiais
Incentivar a implantação da agroindustria de polpa de frutas
Atender anualmente 200 famílias através da patrulha agrícola
Manter 3,5 cotas da EMATER
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Iniciativas:
Qualificação da patrulha agrícola
Ampliação do Troca-Troca
Controle de Zoonoses através da imunização dos animais
Prestação de serviço de ater aos produtores rurais
Valorização das feiras e exposições
Qualificação do projeto Feira nos Bairros
Qualificação genética do rebanho bovino através de inseminação artificial
Incentivo a produção e agroindustrialização de frutas
Manutenção do sistema de Inspeção Muncicipal
Implantação do SUASA
Fortalecimento das cadeias produtivas

Objetivo:

Atender o pescador artesanal, valorizando esta atividade tradicional de Jaguarão e
incentivar a aquicultura

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Metas 2014/2017:
Escavar tanques para produção de peixe beneficiando 10 produtores
Construir sala de processamento do pescado
Garantir ATEPA (Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola) para
pescadores e aquicultores
Fornecer alevinos a 100 pequenos produtores rurais
Fornecer anualmente cesta básica a 75 famílias de pescadores durante o período de
Defeso
Atender anualmente 50 pescadores pelo programa Troca-Troca pesca

Iniciativas:
Realização do programa Troca-Troca pesca
Fornecimento de cesta básica aos pescadores
Incentivo a produção aquícola

Objetivo:

Remunerar pessoal ativo

Órgão Responsável: Secretaria de Administração

Metas 2014/2017:
Dar auxilio alimentação para 24 servidores
Remunerar 24 servidores

Iniciativas:
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Programa: 0105 - JAGUARÃO MEU LAR
Valor Total do Programa:
Indicadores

Unidades de
Medida
Ano

Déficit habitacional municipal (Habitação Interesse
Social)

Objetivo:

Residências

R$ 8.389.500,00
Referência

2012

Índice
1.103,00

Diminuir o déficit habitacional na zona urbana e rural, e ampliar investimentos no auxilio
moradia

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação

Metas 2014/2017:
Construir de 250 novas unidades habitacionais no meio rural e urbano
Elaborar 4 projetos para construção de 250 unidades habitacionais
Realizar 200 auxilios moradias

Iniciativas:
Realização de levantamento de áreas apropriadas para a construção de unidades habitacionais
Ampliação dos auxilios moradia
Contratação de empresas especializadas para a realização de projetos habitacionais
Fortalecimento e qualificação do Fundo Municipal de Habitação e Moradia
Captação de recursos do Governo Federal

Objetivo:

Realizar a Regularização Fundiária no Município

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação

Metas 2014/2017:
Regularizar áreas para construção de novas unidade habitacionais
Criar legislação específica
Realizar regularização fundiária em áreas de interesse social para 300 famílias

Iniciativas:
Contratação de empresa, profissional ou equipe especializada na área de regularização fundiária e
habitação
Realização de levantamento topográfico e cartográfico sobre a situação dos imóveis, inclusive
serviços similar
Confecção de lei específica sobre regularização fundiária no município

Objetivo:

Implemementar ações de defesa civil

Órgão Responsável: Gabinete do Vice-Prefeito

Metas 2014/2017:
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Criar o Plano Municipal de Prevenção e Monitoramento
Atender 100% dos eventos ocorridos

Iniciativas:
Relização e manutenção de monitoramento de áreas de risco
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Programa: 0106 - CIDADANIA EM MOVIMENTO
Valor Total do Programa:
Indicadores

Unidades de
Medida
Ano

R$ 11.858.420,00
Referência

Índice

Beneficiários do Bolsa Família

Famílias

2012

1.916,00

Benefícios de Prestação Continuada

Pessoas

2012

1.024,00

Atendimento de Pessoas em situação de violência
(casos ativos)

Pessoas

2012

76,00

Objetivo:

Garantir os direitos instituidos as pessoas em situação de vulnerabilidade social dando o
acesso aos benefícios e transferindo renda

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação

Metas 2014/2017:
Realizar o atendimento à 500 famílias em situação de vulnerabilidade social através
do CRAS
Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao
acompanhamento familiar e ao atendimento pela proteção básica
Qualificar os serviços e promover sua articulação com os benefícios e transferência
de renda
Induzir a estruturação de unidades públicas de prestação de serviços
Manter e qualificar as atividades do projeto CASE para atendimento de 500
adolescentes e crianças
Conveniar com o Governo do Estado para desenvolver o PROERD
Manutenção do Lar de Passagem
Assegurar o funcionamento da rede de proteção social básica e expandi-la em todas
as áreas do município atendendo 300 famílias
Atender aos 150 Beneficiários do programa BPC escola do município
Realizar 3 casamentos coletivos
Manter e ampliar o funcionamento do Centro Público de Economia Solidária
Manter e qualificar o projeto conviver que atende 200 idosos
Manter e ampliar o plantão social com objetivo de atender 2000 famílias através dos
benefícios eventuais
Manter e ampliar as subvenções sociais para as entidades privadas assistênciais
para atendimento de 1000 familias em situação de vulnerabilidade social
Criar e fortalecer um Programa de combate das drogas com objetivo de atender 200
pessoas
Manter e qualificar o lar de passagem
Qualificar o atendimento de 2000 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Familia
Realizar o atendimento de 250 familias no CRAS corredor das tropas
Contruir e estruturar um novo CRAS no Corredor das Tropas
Realizar revisão e readequação da lei dos beneficios eventuais
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Iniciativas:
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Construção de CRAS na região do Corredor das Tropas - CRAS
Realização de casamentos coletivos
Manutenção do Programa Bolsa Familia
Identificação e inclusão das famílias de baixa renda no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal.
Realização de cursos de qualificação profissional para beneficários de Programas Sociais
Manutenção e ampliação do Centro de Apoio Sócio Educativo - Case
Criação de programas de prevenção as drogas
Ampliação das parcerias com entidades assistênciais privadas do municipio de Jaguarão afim de
proporcionar um trabalho contínuo com as famílias que encontram-se em vulnerabilidade social.
Divulgação de orientações técnicas para qualificação de equipe de referência da Proteção Social
Básica visando atender e acompanhar o público prioritário (Programa Bolsa Família, Brasil sem
Miséria, BPC e benefícios eventuais)
realização de debate público, visando à promoção da igualdade entre mulheres e homens, ao
fortalecimento da autonomia feminina e ao enfrentamento à violência contra a mulher
Criação de condições para ampliação da cobertura dos beneficiários na faixa etária de 0 a 18 anos no
Programa BPC na Escola
Promoção dos direitos e garantia da proteção social para a pessoa idosa através da manutenção e
ampliação do Projeto CONVIVER.
Elaboração de materias de divulgação com informações sobre os programas, projetos e benefícios da
Assistência Social
Manutenção e ampliação do atendimento do Plantão Social através dos Beneficios Eventuais

Objetivo:

Ampliar o acesso das famílias e indivíduos em situação de riscos sociais e violação de
direitos aos serviços de acompanhamento e atendimento especializados

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação

Metas 2014/2017:
Manter e qualificar convênios com entidades assistenciais privadas para o
atendimento de idosos e deficientes
Fortalecer o atendimento a 50 pessoas através do grupo de convivência para
portador de deficiência
Promover 30 eventos de formação e capacitação para familias em situação de
vulnerabilidade social
Realizar em parceria com o Uruguai, estratégias para o combate ao tráfico
internacional de crianças, adolescente e mulheres
Implantar e manter um abrigo para moradores de rua
Promover campanhas de conscientização em datas festivas com objetivo de
prevenção da violência em nossa fronteira
Manter atendimento à 100 crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho
infantil
Construir e manter um centro de atendimento às mulheres vítimas de violência em
região de fronteira
Manter e qualificar o CREAS
Atender 200 familias vitimas de violência
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Iniciativas:
realização de campanhas de conscientização, denúncia e combate à violência em parceria com o
Uruguai
Realização de trabalho de prevenção e combate à prostituição infantil
Manutenção e qualificação do atendimento de Centro de Referência Especializado em Assistência
Elaboração de ações que visem a erradicação do trabalho infantil
Realização de ações intersetoriais para o aprimoramento da gestão do serviço de proteção social
para adolescente em cumprimento de Medida Socioeducativa (MSE) de Liberdade Assistida (LA) e de
Prestação de Serviço à Comunidade (PSC)
Criação do Centro de Referencia de atendimento as mulheres vitimadas de violência em região de
fronteira
Manutenção e ampliação de convênios com entidades para execução de programas de assistência ao
idoso e ao portador de deficiência
Criar redes de serviços especializados para moradores de rua
Qualificação de grupo de convivência para portadores de deficiências
Coordenação das políticas públicas de juventude, por meio da articulação das iniciativas
governamentais e da intensificação da participação social

Objetivo:

Construir a efetiva participação da sociedade nas ações e decisões das políticas públicas
da Assistência Social

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação

Metas 2014/2017:
Realizar 4 conferências municipais dos conselhos da Assistência Social
Criar o Conselho Municipal e Departamento Municipal da Mulher
Realizar 1 eleição para o Conselho Tutelar
Realizar 10 seminários, cursos e oficinas de capacitação para membros dos
conselhos municipais
Revisar e adequar as Leis dos Conselhos Municipais
Manter e qualificar o Conselho Tutelar

Iniciativas:
Criação do Conselho Municipal da Mulher
Manutenção dos Conselhos Municipais ( Bolsa Família, Conselho Municipal de Assistência Social,
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente)
Manutenção e qualificação do Conselho Tutelar
Criação da Sala dos Conselhos a fim de proporcionar espaço e estrutura adequada para o bom
funcionamento dos Conselhos
Formação e capacitação com os conselheiros a fim de qualificar a atuação dos Conselhos
Revisão e adequação das leis dos conselhos municipais
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Objetivo:

Implementar e manter programa de participação popular e organização comunitária

Órgão Responsável: Gabinete do Vice-Prefeito

Metas 2014/2017:
Realizar 40 audiência públicas, seminários e conferências

Iniciativas:
Aquisição e manutenção de bens e materiais permanentes
Elaboração de material gráfico e áudio-visual para divulgação das ações de participação popular
Realização de audiência públicas, seminários e conferências
Valorização da participação popular através dos conselhos municipais

Objetivo:

Proporcionar espaços e alternativas de lazer, cultura e prática de esporte, a toda
população, a fim de promover a cidadania e diminuir as situações de risco

Órgão Responsável: Secretaria de Cultura e Turismo

Metas 2014/2017:
Promover oficinas e atividades culturais permanentes na periferia da cidade,
ampliando em 100% o atendimento às comunidades em condições de
Qualificar e estruturar 8 espaços culturais que atendam todos os bairros do município

Iniciativas:
Revitalização de espaços culturais já existentes
Verificação das áreas disponíveis para implantação de projetos sociais
Manutenção e ampliação do projeto "Arte de rua aos quatro ventos"
Manutenção e ampliação do projeto "Música para todos"
Implantação do projeto Dança, Música de Raiz do RS e MPB nas escolas
Manutenção e ampliação do cineclube e do projeto "Curta nos Bairros"
Manutenção e ampliação do Coral, Banda e Orquestra Municipal
Criação de 4 pontos de cultura na perfiferia do município
Promoção de ações de combate a todo tipo de preconceito
Manutenção e ampliação do projeto "Dança nos Bairros"
Realização de ações descentralizadas de arte e cultura em parceria com entidades públicas e privadas

Objetivo:

Remuneração pessoal ativo

Órgão Responsável: Secretaria de Administração

Metas 2014/2017:
Dar auxilio alimentação a 27 servidores
Remunerar 27 servidores

Iniciativas:
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Programa: 0107 - JAGUARÃO CIDADE PATRIMÔNIO
Valor Total do Programa:
Indicadores

Unidades de
Medida
Ano

PIB Serviços (VAB)

Objetivo:

R$

2010

R$ 30.573.340,00
Referência

Índice

203.937.000,00

Revitalizar e promover o Patrimônio Cultural, material e imaterial, a fim de fomentar a
economia local, geração de emprego e renda além de trabalhar a auto-estima da
população e o sentimento de pertença

Órgão Responsável: Secretaria de Cultura e Turismo

Metas 2014/2017:
Criar e estruturar um programa municipal de revitalização e difusão do patrimônio
cultural

Iniciativas:
Realizar campanha publicitária de divulgação do Patrimônio Histórico e pontos turísticos do
município através dos meios de comunicação
Criar folheteria de divulgação do Patrimônio Cultural e pontos turísticos do município
Divulgar programas federais de revitalização de prédios tombados, incentivando o proprietário a
participar
Promover ações de incentivo ao desenvolvimento das comunidades tradicionais e culturas populares
por meio da preservação e valorização do seu patrimônio cultural
Divulgar os incentivos municipais para prédios tombados
Realização de fóruns e seminários
Realização da semana da consciência negra

Objetivo:

Promover o turismo cultural

Órgão Responsável: Secretaria de Cultura e Turismo

Metas 2014/2017:
Criar um plano municipal de apoio as atividades tradicionais para incrementar a
capacidade local de geração de emprego trabalho e renda favorecendo a melhoria da
qualidade de vida da população local através do turismo cultural
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Iniciativas:
Capacitação de agentes para desenvolvimento do turismo cultural
Articulação interinstitucional para o desenvolvimento de ações integradas visando a preservação do
meio ambiente e valorização do turismo cultural
Contratação de profissionais qualificados para revitalização de monumentos públicos
Realizar concursos para criação de monumentos à cultura local
Produção e disseminação de informações sobre a cidade e suas fronteiras adjacentes
Fortalecimento de ações de cooperação binacional Brasil-Uruguai
Apoiar e fomentar eventos que incentivem o turismo
Realizar projetos de captação de recursos junto ao Governo Federal ou Estadual para colocação de
sinalização turística
Apoiar Centro Turístico da Setur
Criar junto a entidades publicas ou privadas a Semana Gastronômica do Município
Estabelecer parcerias para elaboração de inventário turístico urbano e rural
Divulgação do potencial das riquezas naturais do município
Instituir rotas turísticas
Concluir a obra de instalação do pórtico de entrada municipal

Objetivo:

Promover o restauro dos imóveis públicos e espaços com destinação de uso de interesse

Órgão Responsável: Secretaria de Cultura e Turismo

Metas 2014/2017:
Recuperar 5 imóveis públicos e espaços com destinação de interesse social através
da efetivação das ações prioritárias propostas pelo município ao PAC2 (Programa de
aceleração do crescimento) e captação de recursos do governo federal
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Iniciativas:
Restaurar prédio da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo
Restaurar e revitalizar o Mercado Público
Acompanhar 2ª fase e projeto complementar para instalação museográfica do Centro de
Interpretação do Pampa.
Contratar projeto executivo e restauro do Antigo Forum-Atual Casa de Cultura de Jaguarão
Contratar e executar projeto de requalificação da Orla do Rio Jaguarão
Contratar projeto de execução e restauro do prédio da antiga inspetoria veterinária
Contratar projeto executivo e restauro do prédio da prefeitura de Jaguarão
Contratar projeto executivo e restauro do Cine Regente
Contratar projeto executivo e restauro do Clube Jaguarense
Contratar projeto executivo e restauro do Clube 24 de agosto
Contratar projeto executivo e restauro do Prédio do Instito Histórico e Geográfico de Jaguarão
Contratar projeto executivo e restauro do prédio do Presídio Estadual de Jaguarão
Contratar de projeto e implantar sinalização turística para o centro histórico de Jaguarão
Requalificar a praça Dr Alcides Marques e Largo das Bandeiras através da contratação de projetos de
Iluminação,embutimento de fiação,recuperação do piso e acessibilidade e execução da obra
Articular linhas de financiamento para a recuperação de imóveis privados
Promover o patrimônio cultural através de capacitação de agentes, técnicos e gestores

Objetivo:

Realizar,qualificar e promover eventos cultutais, turisticos e tradicionais do município

Órgão Responsável: Secretaria de Cultura e Turismo

Metas 2014/2017:
Qualificar os eventos do Calendário Municipal e ampliar em 100 % o acesso das
pessoas em condição de vulnerabilidade social aos eventos realizados no municipio

Iniciativas:
Definir ações, parcerias e recursos materiais e humanos visando a qualificação das atividades
relativas ao calendário de eventos do município
Aumentar a divulgação dos eventos nas áreas periféricas da cidade
Melhoria dos equipamentos sociais e comunitários dos bairros
Provocar e incentivar as novas vocações artísticas
Qualificar e ampliar a estrutura dos principais eventos do município
Relização do Carnaval
Relização da Motofest
Relização da Feira Binacional do Livro
Relização de eventos do calendário de eventos

Objetivo:

Remunerar pessoal ativo

Órgão Responsável: Secretaria de Administração

Metas 2014/2017:
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Remunerar 13 servidores
Dar auxilio alimentaçao a 13 servidores

Iniciativas:
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Programa: 0108 - JAGUARÃO MAIS VERDE MAIS VIDA
Valor Total do Programa:
Indicadores

Unidades de
Medida
Ano

Esgoto tratado

Objetivo:

%

R$ 5.092.880,00
Referência

Índice

2012

0,00

Implantar o Nucleo de Paisagismo Ambiental (NPA), projetar o verde na Jaguarão aberta ao
turismo tendo como tema um paisagismo integrado a cidade patrimônio.

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Metas 2014/2017:
Realizar paisagismo em 50% das ruas a serem pavimentadas
Rearborizar 100% do centro histórico da cidade

Iniciativas:
Tratar e/ou substituir árvores “doentes”
Revitalizar as ruas da cidade através de um paisagismo de acordo aos novos tempos
Arborizar o centro tombado em harmonia com o patrimonio
Formar um grupo que trabalhe pedagogicamente o Meio Ambiente atraves do Teatro, artes plasticas
e música, em parceria com a Secretaria de Educação( Programa + Educação)
Realizar no CIEAS oficinas do projeto Cisternas da SDRMA em parceria com a Secretaria de Educação
Criar Parcerias com universidades
Revitalizar oficinas para a secretaria de infraestrutura de podas das árvores localizadas nas praças,
nas ruas e nos canteiros centrais.
Revitalizar areas degradadas da mata ciliar no rio Jaguarão, em parcerias com a UTU (Universidad
delTrabajo do Uruguay)
Revitalizar a praça central condizente com o seu entorno

Objetivo:

Implantação do Centro Integrado de Educação Ambiental e Sustentabilidade (CIEAS)

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Metas 2014/2017:
Implantar e manter o CIEAS
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Iniciativas:
Produzir mudas ornamentais e arboreas
Divulgar tecnicas acessíveis aos produtores rurais como: cisterna de ferro e cimento, barragens
subterrâneas e poço amazonas
Formar multiplicadores em educação ambiental dentro da Gestão Ambiental Pública
Capacitação continuada dos integrantes do CIEAS
Educaçaõ ambiental através de relatos de experiencias vividas
Sistematizar as experiencias para confeccionar formas de divulgação
Aquisição de um triturador para a compostagem
Aquisição de um meio de transporte para o centro integrado para o CIEAS

Objetivo:

Qualificar e promover a coleta seletiva

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Metas 2014/2017:
Realizar coleta mensal nas 14 comunidades rurais
Realizar coleta seletiva semanal em 100% da zona urbana

Iniciativas:
Realizar estudo sobre a possibilidade de coleta periódica do lixo reciclável
Ensinar nas escolas rurais com as crianças como aproveitar o lixo orgânico em hortas e como separar
o lixo reciclável dando o destino apropriado
Implantação de lixeiras ecológicas
Elaboração de material de concientização e educação ambiental
Manter a coleta seletiva

Objetivo:

Qualificar a estrutura e o atendimento dos espaços destinados aos animais errantes

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Metas 2014/2017:
Realizar chipagem e identificação de 5000 animais
Manter em funcionamento local para apreensão de grandes animais
Realizar a castração de 500 animais
Proporcionar abrigo para 200 animais

Iniciativas:
Melhoria da infraestrutura do Canil Municipal
Realização do programa de castração e chipagem
Melhoria na infraestrutura do Mangueirão
Compra de medicação, ração, material de limpeza e material permanente
Criar e Implementar campanha de conscientização da posse responsável de animais domésticos a
fim de diminuir os animais soltos em vias públicas urbanas e rurais
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Objetivo:

Inibir Ações que causem danos ambientais

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Metas 2014/2017:
Manter 7 fiscais a cavalo em atuação
Fiscalizar mensalmente 10 empreendimentos
Atender 100% das denuncias
Manter 2 fiscais ambientais em atuação

Iniciativas:
Palestras, cursos e seminários para a Educação Ambiental sustentável
Criar uma conferência sobre Meio Ambiente Sustentável
Criar uma Comissão Binacional que dialogue com as instituiçoes escolares de Rio Branco e Jaguarão
Monitoramento Prad - Lixão
Criar com os carroceiros espaços de discução e encaminhamentos para as suas necessidades, areas
de pernoite para os animais, com alimentação e bebedouros.
Fiscalização ambiental

Objetivo:

Licenciar as atividades de impacto ambiental

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Metas 2014/2017:
Licenciar 100% da demanda

Iniciativas:
Licenciamento ambiental das atividades de impacto local
Utilização adequada dos espaços territoriais e dos recursos hídricos e minerais

Objetivo:

Remunerar pessoal ativo

Órgão Responsável: Secretaria de Administração

Metas 2014/2017:
Dar auxilio alimentação a 38 servidores
Remunerar 38 servidores

Iniciativas:
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Programa: 0109 - JAGUARÃO MAIS TRABALHO MAIS RENDA
Valor Total do Programa:
Indicadores

Unidades de
Medida
Ano

PIB per capta (FEE)

Objetivo:

R$

R$ 2.070.780,00
Referência

2010

Índice
15.315,00

Geração e promoção do emprego e renda

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Metas 2014/2017:
Realizar 40 cursos de qualificação social e profissional para trabalhadores que se
encontram desempregados e em situação de vulnerabilidade social
Realizar 20 cursos para a qualificação e regularização dos pequenos empreendedores
Apoiar a a criação de 2 cooperativas e ou associações

Iniciativas:
Realizar estudo de demanda para promover a qualificação profissional de jovens e adultos
Realizar cadastro de trabalhadores para reinserção no mercado de trabalho
Qualificar atendimento e prestação de serviço do posto do SINE
Divulgar os serviços públicos voltados à reinserção no mercado de trabalho
Firmar convênios com ONGs, a fim de acessar projetos para o desenvolvimento econômico local
Firmar convênios com instituições bancárias a fim de promover acesso a outras linhas de crédito
Fomentar e apoiar a criação de novas cooperativas ou associações
Realização de Cursos de qualificação em parceria com empresas e comércio do municipio

Objetivo:

Fortalecer a economia local a partir de suas potencialidades valorizando o pequeno e
médio empresário de forma a desenvolver a cidade e a zona rural de uma forma sustentável
primando pelo bem estar das pessoas

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Metas 2014/2017:
Realizar 20 feiras de produtores locais
Implantar 1 incubadora empresarial

Iniciativas:
Implantação de incubadora que geste projetos ligados a cooperativas e pequenas empresas
Realização de Feira de Produtos locais ou de pequenas empresas e cooperativas periodicamente
Apoio à instalação de empresas por meio de incentivos fiscais
Divulgação do PRODES em nível local, regional e estadual
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Objetivo:

Criar mecanismos de fomento e apoio à Economia Popular e Solidária

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Metas 2014/2017:
Fomentar 20 iniciativas de economia popular e solidária

Iniciativas:
Utilização do Centro Público de Economia Solidária como espaço de formação e capacitação
Divulgação e incentivo do micro-crédito no âmbito rural
Manter e ampliar o funcionamento do Centro Público de Economia Solidária

Objetivo:

Ampliar e qualificar a mão de obra local capacitando para o ingresso imediato no mercado
de trabalho

Órgão Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Metas 2014/2017:
Realizar a qualificação de 500 pessoas

Iniciativas:
Realização de parcerias com IFSUL, Sebrae, Senai, Senac
Realização de cursos de qualificação profissional a partir de parcerias realizadas com o Ministério do
Trabalho e Emprego, FGTAS, SEBRAE, SENAR, SENAI, SEST/SENAT, SENAC e Universidades
Realização cursos de qualificação direcionado a comerciários visando melhorar o atendimento e
produção de empresas instaladas no município
Reforma visando a ampliação de ofertas de vagas e a melhoria física na escola de Educação
Desenvolvimento de projetos que qualifiquem a inserção e as relações comunitárias, através de
parcerias – estratégicas públicas e privadas

Objetivo:

Remunerar pessoal ativo

Órgão Responsável: Secretaria de Administração

Metas 2014/2017:
Remunerar 13 servidores
Dar auxilio alimetação a 13 servidores

Iniciativas:
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Programa: 0110 - QUALIFICANDO A GESTÃO PÚBLICA
Valor Total do Programa:
Indicadores

Unidades de
Medida
Ano

Recursos transferidos de outras esferas nos últimos 8
anos

Objetivo:

R$

R$ 17.066.526,63
Referência

2012

Índice

16.070.990,00

Valorização do Funcionalismo Municipal

Órgão Responsável: Secretaria de Administração

Metas 2014/2017:
Elevar menor vencimento para o salário mínimo nacional
Criar ou adaptar 4 planos de carreira contemplando 100% dos servidores municipais

Iniciativas:
Realização de estudo para readequação do plano de carreira existente
Criação de novos planos de carreira municipais setorizado entre as a diversas áreas de atuação da
Administração
Criação de comissão para realização de estudo de uma política salarial adequada às necessidades do
funcionalismo e à disponibilidade da Administração
Realização de oficinas de orientação e informação ao servidor das possibilidades quanto ao plano de
carreira e à política salarial

Objetivo:

Qualificação do atendimento no serviço público municipal

Órgão Responsável: Secretaria de Administração

Metas 2014/2017:
Aquisição de um prédio para qualificação do atendimento ao cidadão
Qualificar o espaço físico de 3 prédios públicos municipais para atendimento aos
cidadãos e ao servidores
Capacitar 200 servidores em diferentes áreas da Administração

Iniciativas:
Qualificação do servidor por meio de cursos de aperfeiçoamento
Realização de palestras e oficinas sobre atendimento ao público e a qualidade no serviço público
Aquisição ou ampliação de prédios públicos para melhoria no atendimento

Objetivo:

Ampliar e qualificar a transparência e a comunicação do governo com a sociedade

Órgão Responsável: Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Metas 2014/2017:
Realizar a migração de 10 sistemas proprietários para software livre
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Realizar inventário e mapeamento de equimentos de TI
Estabelecer o funcionamento de 1.000 pontos de comunicação
Realizar a publicação de 100% dos atos legais
Realizar 4 avaliações do Plano Plurianual
Construir um "data center"
Disponibilizar 10 serviços on-line

Iniciativas:
Manutençao e qualificaçao da telefonia e comunicação dos órgaõs municipais
Centralização das aquisições e padronização dos materiais tecnológicos
Realização de pesquisas e avaliações de gestão
Elaboração de materiais e publicações oficiais e institucionais
Consolidação da trasnparência da informação pública
Migração das tecnologias existentes para politica de software livre
Realização de inventário e mapeamento de equimentos de TI
Interligação e infraestrutura de redes lógocas
Gerenciamento da manutenção de hardware e redes lógicas
Gerenciamento e manutenção de software
Qualificação da política de segurança de TI
Criação de "data center"
Disponibilização de serviços públicos on-line
Criação e manutençao do sítio eletrônico do governo municipal

Objetivo:

Qualificar o controle e a manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal

Órgão Responsável: Secretaria de Administração

Metas 2014/2017:
Implantar plano de manutenção preventiva em 30 veículos
Construir um posto de abastecimento municipal
Instalar 10 câmeras de monitoramento na central de veículos

Iniciativas:
Qualificação dos profissionais da oficina municipal
Aquisição de ferramentas e materiais para a oficina municipal
Estabelecimento de plano de manutenção e revisão periódica dos veículos municipais

Objetivo:

Qualificar a tributação municipal visando fazer justiça tributária

Órgão Responsável: Secretaria da Fazenda

Metas 2014/2017:
Georrefernciar 100% da área urbana do município
Criar programa de incentivo à emissão de documentos fiscais
Aumentar em 15% a arrecadação municipal
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Iniciativas:
Objetivo:

Remunerar pessoal ativo

Órgão Responsável: Secretaria de Administração

Metas 2014/2017:
Dar auxilo alimentaçao a 79 servidores
Remunerar 79 servidores

Iniciativas:
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LEI N° 5.773, DE 26 DE JUNHO DE 2013.
INSTITUI
O
PLANO
PLURIANUAL
DO
MUNICÍPIO DE JAGUARÃO PARA O PERÍODO
2014-2017.
O Senhor Prefeito Municipal de Jaguarão.
FAÇO SABER, que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E
DO PLANO PLURIANUAL
Art.1º Esta lei institui o Plano Plurianual – PPA do Município de Jaguarão/RS para o período 20142017.
Art.2º O PPA é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas
com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, convergir a dimensão
estratégica da ação governamental, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do
desenvolvimento sustentável.
Art. 3º O PPA tem como diretrizes:
I – valorização do cidadão-usuário como motivo de qualquer ação governamental;
II – participação da sociedade na escolha de prioridades, acompanhamento e avaliação dos
resultados;
III – forte ênfase nas ações que envolvem o desenvolvimento humano;
IV – a excelência na gestão.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO
Art. 4º O PPA reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de
Programas, classificados em duas espécies, os Temáticos e os de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado,
assim definidos:
I - Programa Temático: aquele que expressa a agenda de governo por meio de políticas públicas,
orientando a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade; e
II - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: aquele que reúne um conjunto de ações
destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.
Art. 5º. Os Programas Temáticos são compostos por Objetivos, Indicadores e Valor Global.

§1º. O Objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela
implementação de um conjunto de Iniciativas e tem como atributos:
I - Órgão Responsável: é aquele cujas atribuições mais contribuem para a implementação do
Objetivo;
II - Meta: é uma medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa;
e
III – Iniciativa: declara as entregas de bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de
ações orçamentárias e de outras medidas de caráter não orçamentário.
§2º. O Indicador é um instrumento que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos
relacionados a um Programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação.
§3º. O Valor Global indica uma estimativa dos recursos orçamentários necessários à consecução
dos Objetivos, com as respectivas categorias econômicas.
Art. 6º. As codificações dos programas serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas
leis orçamentárias anuais e nos projetos que os modifiquem.
Art. 7º. Integram o PPA os seguintes anexos:
I – Demonstrativo da previsão da receita para o período 2014/2017; e
II – Demonstrativo dos programas de governo para o período 2014/2017.

CAPÍTULO III
DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS
Art. 8º. Os Programas constantes do PPA 2014-2017 estarão expressos nas leis de diretrizes
orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.
Parágrafo único. As ações orçamentárias de todos os programas serão discriminadas
exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.
Art. 9º. O Valor Global dos Programas, as Metas e os enunciados dos Objetivos não constituem em
limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis que as
modifiquem.
Art. 10. Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual que incluam Programa Temático ou
Objetivo deverão conter os respectivos atributos.
Art. 11. O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias
anuais e pelas leis que as modifiquem, fica autorizado a:
I – alterar o Valor Global do Programa;
II – incluir, excluir ou alterar Iniciativas; e
III – adequar as vinculações entre ações orçamentárias e Iniciativas.
Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a incluir, excluir ou alterar as informações
gerenciais e os seguintes atributos:

I – Indicador;
II – Valor de Referência;
III – Metas;
IV - Órgão Responsável; e
V - Iniciativas sem financiamento orçamentário.
CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DO PLANO
Art. 12. A lei de diretrizes orçamentárias definirá anualmente e para cada exercício a forma de
avaliação dos resultados dos programas de governo, conforme prevê a Lei Complementar nº 101/2000, art.
4º, I, “e”.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Jaguarão, 26 de junho de 2013.

José Cláudio Ferreira Martins
Prefeito Municipal

