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Audiência Pública – LDO 2004
28 de abril de 2003
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Audiência Pública - PPA e LDO
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
art. 48 (Da transparência da Gestão Fiscal),
parágrafo único:

.

A transparência será assegurada também mediante
incentivo à participação popular e realização de
audiências públicas, durante os processos de
elaboração e de discussão dos planos, lei de
diretrizes orçamentárias e orçamentos.
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Plano Plurianual - vigência até o final do primeiro exercício
do mandato do Prefeito subseqüente, estabelecerá
diretrizes, objetivos e metas gerais da administração, por
um prazo de quatro anos, de forma setorizada, para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
Lei de Diretrizes Orçamentárias - trata-se de um plano
anual, de curto prazo, que definirá as prioridades para o
exercício seguinte; orientará a elaboração do orçamento
anual.
Lei Orçamentária Anual - deverá traduzir física e financeiramente os postulados do Plano e da Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
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LDO 2004
PRINCIPAIS PROGRAMAS
PODER LEGISLATIVO
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CÂMARA MUNICIPAL
•Elaboração e publicação da nova Lei Orgânica
do Município e do Regimento Interno da Câmara.
•Aquisição e instalação de painel eletrônico para
o plenário.
•Elaboração, confecção e distribuição gratuita do
livro "Coletânea da Legislação Municipal –
Exercício da Cidadania", publicação com os
números e ementas das Leis Municipais em
vigência, que deverá ser atualizado anualmente.
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LDO 2004
(PPA 2002-2005)
PRINCIPAIS PROGRAMAS
PODER EXECUTIVO
E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
7

GABINETE DO PREFEITO
• Aquisição de equipamentos e material
permanente para melhor atendimento da
Coordenadoria dos Direitos da Mulher.
• Criação do Centro de Referência e Casa
Abrigo às Mulheres Vítimas de Violência.
• Destinação ou aquisição de área para a
construção de "base" (unidade) da Garagem
Municipal na Zona Norte.
• Construção de garagem coberta para abrigar
as viaturas da reserva do destacamento do
Corpo de Bombeiros.
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GABINETE DO PREFEITO
• Construção de 01 unidade de resgate do Corpo
de Bombeiros no Parque Estoril.
• Criação de uma equipe de fiscalização para
garantir o cumprimento do Código de Defesa do
Consumidor.
• Ampliar o programa de fornecimento de Óculos.
• Incentivar as ações do COOPÃO- Cooperativa
de Panif. e Conf. de Rio Preto.
• Incentivar e ampliar as ações da ARTE & GULA
(Projeto de confecção de bolos, pães e doces).
9

GABINETE DO PREFEITO
• Meu Primeiro Emprego – capacitação de
jovens em diversas áreas como informática,
venda e outros.
• Comércio
Solidário
–
local
para
escoamento/venda
dos
produtos
confeccionados pelas instituições voltadas à
população carente da cidade (“minishopping”).
• Coordenar ações para implantação do Cartão
Cidadão.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
• Aperfeiçoamento do PMAT.
• Elaboração do PCCS - Plano de Cargos,
Carreira e Salários.
• Implantação da Avaliação de Desempenho.
• Realização de Concurso Público.
• Modernização através do controle
gerenciamento da frota informatizada.

e

• Renovação da frota municipal com aquisição
de novos veículos, e alienação dos obsoletos.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
• Informatização do Departamento de Pessoal.
• Criação de um Centro de Treinamento.
• Construção de um novo prédio para servir
como Almoxarifado e reforma do prédio do
atual almoxarifado.
• Implantação da Guarda Municipal.
• Manutenção e expansão do projeto “Anjos da
Guarda”.
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SECRETARIA DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS
• Implantação da Procuradoria Municipal.
• Formação da Biblioteca Jurídica.
• Celebração de convênios entre o Poder
Público e as
universidades para prestação
de serviços de assessoria jurídica para
pessoas necessitadas.
• Criação de Home-Page da Secretaria para
disponibilizar informações dos processos.
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SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL, DO TRABALHO E DOS
DIREITOS DA CIDADANIA
• Disponibilizar informações na internet
divulgar o mapeamento social da cidade.

e

• Criação de um espaço para venda e
exposição de tudo o que for produzido pelos
movimentos cooperativos e associativos
populares da cidade.
• Implementação de Programa Social de
Economia Solidária com a organização
popular.
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SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL, DO TRABALHO E DOS
DIREITOS DA CIDADANIA
• Incentivar formação de novos cursos
profissionalizantes do Serviço Social do
Eldorado e Cecap.
• Ampliar o trabalho com idosos e suas famílias
em meio aberto.
• Trabalho com crianças e adolescentes em
situação de risco e de rua.
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SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO
TRABALHO E DOS DIREITOS DA
CIDADANIA
• Implantação de programas preventivos e de
apoio para crianças e adolescentes em
situação de drogadição e prostituição.
• Implantar
ações
que
fortaleçam
as
instituições que visam a capacitação das
pessoas
portadoras
de
necessidades
especiais.
• Fortalecimento de Plantão Social.
• Incrementar a Campanha Doe Sem Doer.
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SECRETARIA DE FINANÇAS
• Ampliação do quadro de fiscais
incrementar o serviço de fiscalização.

para

• Plano de melhoria de arrecadação tributária.
• Revisão e condensação
tributária municipal.

da

legislação

• Implementação
de
programa
de
modernização da cobrança dos créditos
públicos.
• Recuperar receitas através de cobranças de
dívidas ativas.
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SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER
E TURISMO
• Implantação de um sistema de parcerias com
as demais secretarias municipais, governo
estadual, governo federal e iniciativa privada,
visando o desenvolvimento de projetos
esportivos e de lazer.
• Recuperação de todos os campos de futebol
da municipalidade.
• Construção de duas quadras cobertas no
Centro Esportivo do Eldorado.
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SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER
E TURISMO
• Recuperação das Praças Esportivas.
• Construção de Centros Esportivos.
• Ampliação dos Programas de Iniciação
Esportiva,
Ginástica
Comunitária,
Hidroginástica, Educação Infantil, Esportes
Comunitários, Esportes Radicais, Unidos no
Esporte, Natação para Adultos, Dança nas
Escolas.
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SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE
• Ampliação da cobertura do Programa Saúde
da Família.
• Implantação do Programa de Valorização de
Autorização de Internação Hospitalar
• Realização de concurso público
• Instituição do Programa
Tratamento da Obesidade.

de

Controle

e

• Compra de órteses e próteses.
• Construção e reforma de diversas unidades
de saúde.
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SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE
• Programa de assistência médica especifico à
mulher.
• Programa de saúde da mulher e educação
sexual nas escolas.
• Continuidade do trabalho de remapeamento
territorial do serviço de saúde na designação
das UBS (GERUS).
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
• Implantar o “Programa
objetivando
estabelecer
atendimento ao cidadão.

de Qualidade
padrão
de

• Coordenar o planejamento municipal através
do
assessoramento
aos
órgãos
da
administração
pública
visando
o
desenvolvimento de projetos de acordo com o
Plano de Governo.
• Administrar e manter
implantação
dos
Geoprocessamento.

a política
Sistema

de
de
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
• Transformação do Cadeião em Escola de
Profissões.
• Elaboração de projeto em parceria com a
UNESP para viabilização da Estação
Ecológica do IPA.
• Elaboração de projeto para implantação do
Parque Ecológico.
• Elaborar projetos em parceria com demais
secretarias
para dar
continuidade
a
implantação do Parque Setorial da Represa
Municipal.
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
• Revisão do Plano Diretor da cidade para
adequação ao Estatuto da Cidade.
• Elaboração de projetos para implantação de
novas ruas e avenidas.
• Implementação da Central de Apoio do micro e
pequeno empreendedor.
• Criar um Condomínio de Transportadora /
Terminal de Cargas.
• Criar um Centro Incubador de base tecnológica.
• Criar um Pólo de Informática.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
• Ampliação do Programa Bolsa Escola.
• Construção e reforma de diversas escolas e
creches municipais.
• Realização de cursos de educação continuada
aos educadores.
• Fornecimento de merenda escolar melhorada,
com utilização de alimentos produzidos na
própria cidade e região.
• Informatização das unidades escolares.
• Implantação de laboratórios de informática.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
• Viabilização de parcerias para atendimento à
demanda de creches e outros.
• Alfabetização de adultos.
• Implementação do Projeto Paulo Freire Analfabetismo Zero, por meio de parcerias.
• Aquisição de uniformes para alunos.
• Transporte escolar aos estudantes.
• Manutenção das atividades do CIC - Centro
Integrado de Ciências.
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SECRETARIA DE OBRAS E
SANEAMENTO BÁSICO
• Informatização do Gabinete.
• Programa de educação de economia de
energia, em parceria com a CPFL.
• Construir canais para combate a enchentes.
• Substituir as atuais lâmpadas e luminárias de
vapor de mercúrio por sódio.
• Construir, conservar e reformar os próprios
municipais.
• Pavimentação asfáltica e conserto de buracos.
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SECRETARIA DE OBRAS E
SANEAMENTO BÁSICO
• Construção de pontes e obras de arte.
• Pavimentação asfáltica do Minidistrito Adail
Vetorazzo.
• Construção de bueiros.
• Abertura e pavimentação de via de acesso ao
Pólo Regional de Turismo (marginal da W.Luiz).
• Ampliar as redes de iluminação pública em
geral.
• Construir microbacias e serviços de drenagem.
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
• Aquisição de equipamentos para instalação
da FM Educativa.
• Promoção de campanhas institucionais e
educativas.
• Elaboração e divulgação de releases.
• Implantação de uma central de atendimento
0800 ou similar para reclamações e
sugestões da comunidade.
• Informatização da Secretaria.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
• Operacionalização
das
Conselho Municipal de
Rural.

atividades
do
Desenvolvimento

• Informatização do setor de feiras livres.
• Projeto de padronização de barracas para
feirantes.
• Qualificação de mão-de-obra rural.
• Incentivo ao reflorestamento da área rural do
município.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
• Promover
o
associativismo
cooperativismo dos produtores rurais.

e/ou

• Estruturação do galpão de agronegócios.
• Melhora da situação dos produtores rurais
junto ao CEASA no que diz respeito aos
galpões para comercialização de produtos
agrícolas.
• Adequação das estradas rurais do município
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SECRETARIA DE HABITAÇÃO
•Construção de conjuntos habitacionais para
população de baixa e média renda.
•Incentivo aos grupos de autoconstrução, com
apoio
e
orientação
de
profissionais
especializados e assessoramento da EMCOP.
•Eliminação de favelas, através de sua
urbanização e regularização ou transferência
para áreas urbanas.
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SECR. DE DESENVOLV.ECONÔMICO
E NEGÓCIOS DE TURISMO
•Contratação de serviços de medição,
demarcação e levantamento de áreas
irregulares do Distrito Industrial “Waldemar
Verdi”.
•Implantação do programa de qualificação e
sensibilização para exportação e importação.
•Implantação da sala de Agronegócios e
Gerência de Negócios Internacionais.
•Centro de recepção ao turista.
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SECRETARIA DE CULTURA
•Adquirir para o Teatro Municipal: refletores,
lâmpadas, gelatinas, máquina de limpeza de
pressão. Reparos no prédio e reestruturação
de equipamentos.
•Ampliar acervo de livros da Biblioteca
Municipal e as bibliotecas dos bairros.
•Implantação do Arquivo Público do Município,
com prédio próprio e equipamentos.
•Manutenção física e continuação do processo
de recuperação do complexo Swift para a
implantação da Universidade Livre das Artes.
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AMBIENTE E URBANISMO
•Firmar convênios com órgãos ambientais.
•Revisão do Plano de Áreas Verdes.
•Desassoreamento das represas.
•Plano ambiental de ocupação das faixas dos
córregos e rios obtidas quando da aprovação
de loteamentos.
•Destinação de recursos para o Programa
Municipal de Reciclagem de Resíduos Sólidos,
em conjunto com outras Secretarias.
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SECRETARIA DE TRÂNSITO E DE
TRANSPORTES
•Implantação de sistemas de mão única em
diversos bairros criando corredores com faixas
exclusivas para o transporte coletivo.
•Criação e implantação de estacionamentos
adequados para ônibus que transportam
alunos até as escolas e universidades (atrás
do aeroporto).
•Construção
de
aproximadamente
170
coberturas nos pontos de paradas de ônibus.
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SECRETARIA DE TRÂNSITO E DE
TRANSPORTES
•Programa de racionalização operacional no
sistema
de
transporte
coletivo,
com
implantação do sistema de integração
multipontual (cartões eletrônicos).
•Eliminação dos focos de estrangulamento e
pontos críticos de trânsito, com a correção do
fluxo, através de sinalizações adequadas.
•Adaptação de vias públicas, juntamente com a
Secretaria de Obras, para uso de pessoas
portadoras de deficiência física.

37

SECRETARIA DE GOVERNO
•Atendimento a vereadores e condução da
relação institucional entre Prefeitura e Câmara
Municipal.
•Auxiliar o Prefeito Municipal no trabalho de
sistemático controle da execução de políticas
para
o
aperfeiçoamento
contínuo
da
Administração Pública Municipal.
•Coordenação política dos processos de
regularização dos Loteamentos Irregulares,
através
da
Comissão
Municipal
de
Regularização dos Loteamentos Irregulares.
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SECR. DE SERVIÇOS GERAIS
•Campanha de formação e informação sobre
procedimentos de limpeza de terrenos baldios,
para evitar a queima de palha e resíduos vegetais.
•Aquisição de ferramentas manuais para roçada e
jardinagem.
•Aquisição de insumos, sementes e mudas para
uso no viveiro municipal.
•Recuperação da mata ciliar das margens do rio
Preto.
•Criação de ponto de apoio para descarte de
pequenos volumes de entulho da construção civil.
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RIOPRETOPREV
•Melhoria de Banco de Dados e criação de
homepage.
•Implementação de ações junto ao MPAS Ministério da Previdência e Assistência Social
(MPAS) e ao IPESP - Instituto de Pensão do
Estado de São Paulo, para a concretização da
compensação previdenciária.
•Desenvolvimento de trabalho para detectar e
combater as causas de afastamentos dos
segurados.
•Realização de concurso público para o
provimento de cargos e empregos da Entidade.
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SEMAE
•Reforma, recuperação e ampliação estrutural
e operacional da ETA.
•Construção de reservatórios pulmões de
grande capacidade a fim de atuarem como
reguladores do abastecimento.
•Reforma e recuperação estrutural
reservatórios e suas instalações.

dos

•Implantação de tratamento preventivo antiincrustação por carbonato de cálcio.
•Perfuração de novos poços do Aqüífero Bauru
em substituição a poços existentes sem
viabilidade de recuperação.
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SEMAE
•Manutenção em
redes de esgoto para
contenção de vazamentos retornos.
•Construção de extensões de redes para
atendimento de setores com deficiência ou
ausência de rede coletora.
•Combate às ligações clandestinas de ligações
de águas pluviais na rede de esgoto.
•Combate às ligações clandestinas de ligações
de esgoto em galerias de águas pluviais.
•Implantação do Plano Macro de tratamento de
esgoto do Município.
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FRAS
•Manutenção e conservação da Casa do
Migrante e outros projetos em andamentos ou
iniciativa de outros projetos.
•Repasse de recursos às Entidades Sociais
conveniadas à FRAS, com pareceres e
aprovação da Diretoria Executiva e Conselho
Administrativo da FRAS.
•Criação de um centro de
ressocialização para pedintes.

triagem

e

•Ampliação de cooperativas e programas de
geração de renda.
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EMCOP
•Promoção de Conjuntos Habitacionais em
áreas de nossas propriedades: Parque da
Liberdade 1.593 lotes e Área em Talhados
(47.000 m²).
•Execução de infra-estrutura em loteamentos
de propriedade da EMCOP.
•Administração dos loteamentos populares de
propriedade da Prefeitura.
•Conjunto habitacional no Parque da Cidadania
com 175 casas c/ toda infraestrutura pela
CEF- Crédito Associativo – Cooperativa dos
44
Comerciários.

EMPRO
•Atualização
softwares.

tecnológica

de

hardware

e

•Implantação do “Pregão Eletrônico”.
•Consolidação da integração dos Sistemas
Implantados de Gestão Municipal.
•Implantação do Sistema
Fiscalização do ISS.

de

Gestão

de

•Implantação do “Portal de Serviços” na internet
para disponibilização de serviços on-line aos
cidadãos.
•Disponibilização
do
Sistema
Geoprocessamento, integrado.

de
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EMURB
•Construção do Shopping Aberto, para abrigar
vendedores ambulantes.
•Reforma do Mercado Municipal.
•Manutenção da Área Azul.
•Manutenção da Fepasa.
•Manutenção da Estação Rodoviária.
•Manutenção da área da Feira de Automóveis
(Pedra).
•Manutenção do Terminal de Cargas.
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Integrará o projeto da LDO os seguintes anexos, conforme
Lei Complementar 101, de 4/05/2000, art. 4º, parágrafo 1º e
2º:
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Metas e Projeções Fiscais para o Município (Adm Direta e Indireta)
(Artigo 4º, Parágrafo 1º da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000)

DISCRIMANÇÃO
A. RECEITA TOTAL
A.1. Receita Não Financeira
A.2. Receita Financeira
B. DESPESA TOTAL
B.1. Despesa Não Financeira
B.2. Despesa Financeira
C. RESULTADO NOMINAL (A-B)
D. RESULTADO PRIMÁRIO
( C- (A.2 - B.2) )
E. DÍVIDA PÚBLICA

2004

2005

2006

352.000.000,00

385.500.000,00

420.500.000,00

343.678.000,00

376.554.000,00

410.336.000,00

8.322.000,00

8.946.000,00

10.164.000,00

349.000.000,00

381.500.000,00

415.500.000,00

340.329.490,23

371.318.344,33

403.807.198,43

8.670.509,77

10.181.655,67

11.692.801,57

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

3.348.509,77

5.235.655,67

6.528.801,57

26.000.000,00

24.000.000,00

22.000.000,00
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Demonstrativo das Metas Anuais
(Artigo 4º, Parágrafo 2º, Inciso II da Lei Complementar nº
101, de 04/05/2000)
I.

A previsão de arrecadação total líquida da Administração Direta para os anos de 2004,
2005 e 2006 estão abaixo especificadas, juntamente com o efetivamente realizado em
2000, 2001 e 2002:

Ano
Receita Líq.
Total

II.

2001

2002

2004

194.458.894,92

225.748.925,69

235.325.791,19

300.000.000,00

2005

2006

325.000.000,00 350.500.000,00

A previsão de arrecadação total líquida da Administração Direta e Indireta, i.e.,
consolidada, para os anos de 2004, 2005 e 2006 estão abaixo especificadas, juntamente
com o efetivamente realizado em 2000, 2001 e 2002:

Ano
Receita
Total

2000

Líq.

2000

2001

2002

2004

2005

2006

194.458.894,92

225.748.925,69

273.905.175,56

352.102.768,76

385.537.475,22

420.664.373,80

A previsão da receita foi feita estatisticamente, através da projeção linear pelo método dos mínimos
quadrados, com o ajustamento da reta, conforme sugestão do IBAM.
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ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Estimativa de Compensação da Renúncia de Receita de 2004 e Margem de
Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
(Artigo 4º, Parágrafo 2º, Inciso V da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000)
A Prefeitura não estimará nenhuma compensação de Receita para
2004, pois não há previsão de Renúncia de nenhuma Receita, tributária ou não,
como anistia ou isenções novas, para o respectivo ano.
Quanto à expansão das despesas de caráter continuado, só serão
feitas novas expansões, se houver fonte de receita suficiente para estas novas
expansões, acompanhadas de um controle rígido das despesas de maneira a
atingir superávit primário e possibilitar a redução sistemática da Dívida Pública.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
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