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Acrescenta dispositivo
Lei
Organica do Municipio de Carazinho,
instituindo
a
obrigatoriedade
de
e/aborar;ao e cumprimento do Programa
de Metas pe/o Poder Executivo.
Ementa:

- 0 Artigo
53 da Lei Organica do Municipio, Sec;ao II das
Atribuic;5es do Prefeito, passa a ter 0 item XXVII, com a seguinte redac;ao:

Artigo

10

XXVII - 0 Prefeito, eleito ou reeleito, apresentara 0 Programa de
Metas de sua gestao, ate noventa dias apas sua posse, que contera as
prioridades: as ac;5es estrategicas, os indicadores e metas quantitativas
para cada um dos setores da Administrac;ao Publica Municipal, observando,
no mlnimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral.
a) 0 Programa de Metas sera amplamente divulgado, por meio
eletronico, pela midia impressa, radiofOnica e/ou televisiva no dia
imediatamente seguinte ao do termino do prazo a que se refere 0
"caput" deste artigo.
OVel-a, dentro" de trinta dias apas 0
e e refere este artigo, 0 debate publico
ta mediante audiencias pUblicas.

Programa de Metas, justificando-as
por escrito e divulgando-as
amplamente pelos meios de comunicas:ao previstos neste artigo.
e) Os indicadores
de desempenho
conforme os seguintes criterios:

serao

elaborados

1
promos:ao
do
desenvolvimento
socialmente e economicamente sustentavel;

e fixados

ambientalmente,

3 - atendimento das funs:oes sociais da cidade com melhoria
da qualidade de vida urbana;
4
promos:ao
propriedade;

do

cumprimento

da

funs:ao

social

da

5 - promos:ao e defesa dos direitos fundamentais
sociais de toda pessoa humana;

individuais

e

6- promos:ao de meio ambiente ecologicamente
combate a po1uis:ao sob todas as suas formas;

equilibrado

e

7 - universalizas:ao do atendimento
dos servis:os publicos
municipais com obSerV2lncia das condis:oes de regularidade;
continuidade; eficiencia, rapidez e cortesia no atendimento ao
cidadao; segurans:a; atualidade com as melhores tecnicas,
metodos, processos e e . ipamentos; e modicidade das tarifas
;:j)£~bIiCOS
que c n,iderem difer<;:ntemente as condi<;6es
economica,da
populac; o. I
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"§ 10 - As leis orc;:amentarias a que se refere este artigo

incorporar as prioridades

deverao
e ac;6es estrategicas do Programa de Metas.

§ 11 - As diretrizes do Programa de Metas serao incorporadas ao
projeto de lei que visar a instituic;ao do plano plurianual dentro do prazo
legal definido para a. sua apresentac;ao
Camara Municipal."
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