
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Câmara Municipal de Vereadores

Programa Execução da Ação Legislativa0001

Objetivo Promover condições para que os parlamentares desenvolvam suas atividades legislativas.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Reestruturação do Dpto. de Informática da Câmara Municipal Departamento de Informática reestruturado1002 1 departamento

Construção, ampliação e reforma do prédio da Câm. Municipal Prédio da Câmara Municipal construído, ampliado e reformado1003 1.800 metro quadrado

Construção, ampliação e reforma do prédio da TV Câmara Prédio da TV Câmara  construído, ampliado e reformado1004 100 metro quadrado

Capacitação profissional no Legislativo Servidores do Legislativo e agentes políticos qualificados através de cursos e
treinamentos

2005 40 sevidor/agente

Valorização do servidor efetivo Servidor efetivo valorizado através da implantação de plano de carreira e do
incentivo à formação técnica e do aperfeiçoamento

2006 34 servidor

Divulgação Oficial da Câmara Municipal Publicações oficiais realizadas nos meios e instrumentos de comunicação2556 200.000 pessoa

Programa Divulgação Institucional0008

Objetivo Garantir oferta de informação atualizada e permanente à sociedade sobre as ações do poder público municipal como estratégia para ampliar as condições de participação da sociedade.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Divulgação das ações do Poder Legislativo Publicação de livros e cartilhas de divulgação das ações do Poder Legislativo2004 100 percentual

Divulgação Institucional  através dos meios de comunicação Divulgação institucional da Câmara Municipal  realizada nos meios e instrumentos
de comunicação

2007 200.000 pessoa

Divulgação Institucional através da TV Câmara Divulgação instituicional da Câmara Municipal realizada através da TV Câmara2184 200.000 pessoa
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria do Gabinete - GAB

Programa Incentivo à Organização da Sociedade Civil0010

Objetivo Incentivar a organização autônoma e independente da sociedade civil e sua participação nos processos de definição e implementação de políticas públicas. 

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Apoio às Organizações Sociais e Comunitárias Organizações Sociais e Comunitárias apoiadas1864 20 organização

Convênio com a UAMPAF Convênio firmado2099 1 convênio

Programa Apoio à Cidadania0025

Objetivo Garantir condições adequadas para o funcionamento de serviços  de apoio ao exercício da cidadania. 

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Semana da consciência negra Evento realizado2178 1 evento

Programa Proteção à Populações em situação de vulnerabilidad e0080

Objetivo Garantir políticas de promoção da inclusão com cidadania e de proteção de segmentos em situação de vulnerabilidade social através de estratégias adequadas que os respeite como sujeitos de direitos e garanta o exercício de sua 
cidadania.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Atendimento à idosos em gupos de convivência Idosos atendidos2044 3.050 idoso
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria de Administração - SEAD

Programa Gestão do Executivo0004

Objetivo Garantir condições adequadas para a ação governamental a fim de oferecer atendimento adequado, rápido, eficiente e eficaz da cidadania. 

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Melhoria da infraestrutura de redes de informática Servidores e desktop virtualizados, infraestrutura de redes aperfeiçoada1039 50 percentual

Licenciamento de softwares e atualizações Softwares licenciados e política de segurança modernizada1040 50 percentual

Desenvolvimento de Projeto de gerenciamento eletrônico Documentos oficiais digitalizados1046 75 percentual
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria de Obras - SMO

Programa Gestão do Executivo0004

Objetivo Garantir condições adequadas para a ação governamental a fim de oferecer atendimento adequado, rápido, eficiente e eficaz da cidadania. 

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Construção, ampliação e reestruturação de prédios próprios Prédios próprios construídos, ampliados e reestruturados1029 2 prédio

Programa Promoção da Urbanização e Infraestrutura Básica0023

Objetivo Aperfeiçoar a qualidade da urbanização e da infraestrutura básica para garantir maior qualidade de vida à população.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Aperfeiçoamento do Complexo de Britagem Estrutura do Complexo de Britagem, Usina de Asflato e Fábrica de Tubos
aperfeiçoada

1006 1 estrutura

Construção de Pontes Pontes construídas1008 1 ponte

Pavimentação de Ruas e Avenidas Ruas e Avenidas pavimentadas1089 250.000 metro quadrado

Pavimentação de vias - PAC II Vias priorizadas do setor 08 e 09  pavimentadas1231 100 percentual

Aquisição de áreas para fins de infraestrutura urbana Áreas adquiridas1288 2 área

Programa Saneamento Básico0032

Objetivo Qualificar os serviços de saneamento básico através da definição de marco regulatório municipal e a revisão da concessão dos serviços de água e esgoto.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Ampliação da canalização pluvial Rede de canalização pluvial ampliada1005 12.000 metro linear

Ampliação e implantação de Galerias Galerias ampliadas e implantadas1080 250 metro linear
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria de Educação - SME

Programa Gestão do Executivo0004

Objetivo Garantir condições adequadas para a ação governamental a fim de oferecer atendimento adequado, rápido, eficiente e eficaz da cidadania. 

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Convênio com a SOCREBE Crianças e adolescentes atendidos2225 2 convênio

Programa Desenvolvimento e Manutenção da Educação Infantil0018

Objetivo Ampliar a oferta de vagas na educação infantil e promover a consolidação de sua integração à rede de educação básica do Município.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Construção, ampl. e reforma de Escola de Educação Infantil Espaços escolares construídos, ampliados e reformados1035 15 espaço escolar

Aquisição e/ou desapropriação de terrenos Terrenos adquiridos e/ou desapropriados para instalação de equipamentos
púplicos de educação infantil

1075 2 terreno

Convênio com a APPS Gestão escolar democratizada com participação de pais e professores2065 1 convênio

Convênio com a  Creche Berço do Bebê Crianças atendidas em atividades educativas2155 2 convênio

Convênio com o CEAMES Crianças atendidas em atividades educativas2157 2 convênio

Convênio com a Associaçao Educativa Agostini Crianças atendidas em atividades educativas2159 2 convênio

Convênio  com o Leão XIII Crianças atendidas em atividades educativas2167 2 convênio

Convênio com o Lar Ivone Terezinha Dall'Igna Crianças atendidas em atividades educativas2232 2 convênio

Convênio  com Associação dos Vicentinos - Creche Sta. Isabel Crianças atendidas em atividades educativas2383 1 convênio

Convênio com a Creche Agentes do Divino Espírito Santo Crianças atendidas em atividades educativas2473 1 convênio

Convênio com a Creche João Busato da Fundação Lucas Araújo Crianças atendidas em atividades educativas2485 1 convênio

Convênio  com o Centro Educativo Promocional Sta.Terezinha Crianças atendidas em atividades educativas2486 1 convênio

Convênio com a Ass.das Miss.Franscis.de Maria Mãe de Deus Crianças atendidas em atividades educativas2806 1 convênio

Programa Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental0019

Objetivo Promover o direito a aprender através da elevação e equalização dos indicadores de qualidade do ensino fundamental da rede pública municipal. 

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Construção, modernização de equipam. públicos de desporto Ginásios e quadras construídos, modernizados ou equipados1033 2 equipam. público
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria de Educação - SME

Programa Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental0019

Objetivo Promover o direito a aprender através da elevação e equalização dos indicadores de qualidade do ensino fundamental da rede pública municipal. 

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Aquisição e/ou desapropriação de terrenos Terrenos adquiridos e/ou desapropriados para instalação de equipamentos
públicos de ensino fundamental

1070 1 terreno

Construção, ampl. e reforma de Escola do Ensino Fundamental Espaços escolares construídos, ampliados e reformados1102 15 espaço escolar

Implantação de um Centro de Atendimento ao Educando - CEMAE Centro construído e equipado1852 1 centro

Convênio com o CDHPF - Educação em Direitos Humanos Atividades de educação em direitos humanos realizadas2009 1 convênio

Convênio com ISAFA / IFIBE Atividades formativas realizadas2012 1 convênio

Convênio com a APPS Gestão escolar democratizada com participaçao de pais e professores2065 1 convênio

Convênio com o Grupo de Mulheres Unidos Venceremos Crianças atendidas em atividades educativas2158 1 convênio

Convênio com o COMSESC Violência e conflitos enfrentados pelas unidades escolares com participação
comunitária

2186 1 convênio

Convênio com o Instituto de Desenvolvimento de Passo Fundo Convênio firmado2523 1 convênio

Convênio com a JCI Passo Fundo convênio firmado2528 1 convênio

Programa Elevação da Escolaridade com Qualificação Profissio nal0055

Objetivo Desenvolver programa permanente e multisetorial de formação, qualificação e requalificação profissional com elevação da escolaridade de jovens e adultos visando oportunizar sua inserção na sociedade e no trabalho.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Reestruturação da  Biblioteca Municipal Biblioteca Municipal reestruturada1849 1 biblioteca

Convênio  com o Leão XIII Atividades de formação e capacitação realizadas2167 1 convênio

Convênio com o CONSEPRO Atividades de formação e capacitação realizadas2250 1 convênio

Convênio com o SENAI Atividades de formação e capacitação realizadas2818 1 convênio

Convênio com o Instituto Federal Sul-rio-grandense Atividades de formação e capacitação realizadas2994 1 convênio
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria de Educação - SME

Programa Proteção à Populações em situação de vulnerabilidad e0080

Objetivo Garantir políticas de promoção da inclusão com cidadania e de proteção de segmentos em situação de vulnerabilidade social através de estratégias adequadas que os respeite como sujeitos de direitos e garanta o exercício de sua 
cidadania.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Convênio com a APAE Crianças e adolescentes atendidos em atividades educativas2053 1 convênio

Convênio com a  APACE Pessoas com deficiência atendidas em atividades educativas2810 1 convênio

Convênio com a APAS/PF Pessoas com deficiência atendidas em atividades educativas2993 1 convênio
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria de Transportes e Serviços Gerais - STSG

Programa Promoção da Urbanização e Infraestrutura Básica0023

Objetivo Aperfeiçoar a qualidade da urbanização e da infraestrutura básica para garantir maior qualidade de vida à população.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Construção e revitalização de espaços de convívio social Praças, parques, jardins e outras áreas públicas construídas e/ou revitalizadas1010 20 espaço

Construção, ampliação e reforma das capelas mortuárias Capelas mortuárias construídas, ampliadas e reformadas1051 150 metro quadrado

Aquisição e/ou desapropriação de áreas Áreas adquiridas e/ou desapropriadas para ampliação e/ou instalação de novos
cemitérios e capelas mortuárias

1097 2.000 metro quadrado

Remodelamento, modernização, ampliação da iluminação pública Iluminação pública remodelada, modernizada e ampliada1098 5.000 ponto de ilumin.

Promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência Rampas construídas em prédios e espaços públicos1103 300 rampa

Construção, ampliação e reforma de cemitérios públicos Cemitérios construídos, ampliados e reformados1138 500 metro quadrado

Convênio com a Mitra Diocesana Serviços fúnebres prestados através da Capela Mortuárias do Bairro São José e
São Judas Tadeu

2472 2 convênio

Programa Reestruturação do Trânsito e do Sistema Viário0029

Objetivo Reestruturar o sistema viário e de trânsito do Município, reordenando a circulação e melhorando o fluxo de veículos, eliminando pontos de lentidão e dos congestionamento e garantindo maior mobilidade urbana.  

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Adequação de pontos de paradas e abrigos Pontos de paradas e abrigos para usuários do transporte coletivo remodelados e
realocados

1136 18 parada/abrigo
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria do Interior - SECRINT

Programa Saneamento Básico0032

Objetivo Qualificar os serviços de saneamento básico através da definição de marco regulatório municipal e a revisão da concessão dos serviços de água e esgoto.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Construção de equipamentos públicos para utilização da água Açudes, fontes de água e bebedouros naturais construídos1823 25 equip.público

Perfuração de poços artesianos Poços artesianos perfurados1824 6 poço artesiano

Apoio à implantação de sistemas de irrigação Sistemas de irrigação implantados1853 3 sistema

Aperfeiçoamento no sistema de saneamento Sistema de saneamento aperfeiçoado1854 1 sistema

Programa Incentivo à Diversificação da Prod. Agrícola e Agro pecuária0036

Objetivo Promover a diversificação da produção agrícola, com atenção prioritária para a agricultura familiar visando ampliar a oferta de produtos agrícolas e agropecuários para o abastecimento alimentar da população. 

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Promoção do consumo responsável de produtos de origem animal Pessoas beneficiadas1121 35.000 pessoa

Convênio com a Cooperativa Agroleite Assistência Técnica2014 1 convênio

Convênio com a EMATER Assessoria e extensão rural subsidiadas2080 1 convênio

Incentivo à produção através do FUMDAP Famílias atendidas através do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário
de Passo Fundo (FUMDAP)

2201 300 família

Apoio à realização da FENAFRANGO Feira realizada2471 1 convênio

Apoio à realização da Agrotecno Leite Feira realizada2489 1 convênio

Programa Organização do Abastecimento Alimentar0038

Objetivo Promover a segurança alimentar e nutricional da população passo-fundense através da organização do abastecimento alimentar com prioridade para a produção da agricultura familiar. 

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Incentivo à comericalização direta de produtos agropecuários Conservação e refoma do espaço destinado a feira do produtor1122 1 feira do produtor
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria do Interior - SECRINT

Programa Qualificação da Infraestrutura Rural0046

Objetivo Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim de melhorar a qualidade da vida no campo. 

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Construção de pontes em estradas vicinais Pontes construídas e/ou reformadas1053 10 ponte

Construção de bueiros em estradas vicinais Bueiros tubulares/celulares construídos1054 10 bueiro

Manutenção, conservação e pavimentação de estradas vicinais Estradas vicinais e acessos às sedes distritais mantidas, conservadas e
pavimentadas.

1056 500 Km

Ampliação e remodelamento da cobertura de energia elétrica Moradores do campo beneficiados1825 1 rede de enegia
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria de Desporto e Cultura - SEDEC

Programa Incentivo à Cultura0022

Objetivo Valorizar os artistas locais e grupos que atuam na produção cultural através de programas de incentivo às artes e à cultura, do desenvolvimento de programas de capacitação e de viabilização de estrutura física para a produção de 
artesanato e sua divulgação, para ampliar e aprofundar as iniciativas de incentivo à leitura, integrando eventos culturais apoiados pelo Município ao conjunto de iniciativas de educação e cultura. 

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Construção de equipamentos públicos para a cultura   Equipamentos públicos construídos1127 1 equipamento público

Reforma e adequação da Academia Passofundense de Letras Academia Passofundense de Letras reformada e adequada1128 1 prédio

Restauração de prédios tombados Prédios tombados restaurados1164 3 prédio

Apoio para a gravação de CD's de artistas locais Artistas beneficiados2035 2 artista

Realização da Mostra Goio-em e Circuito de Cinema Evento realizado2037 1 evento

Execução do Programa CulturAção Apresentações artísticas, oficinas de artesanato, música, desenho e cinema
realizados

2038 1 programa

Realização da Mostra Musical Evento realizado2039 2 evento

Execução do Projeto Escola de Samba Mirim Semente do Samba Projeto realizado2040 1 projeto

Apoio à realização do Encontro de Bandoneons de Passo Fundo Evento realizado2041 1 evento

Apoio para a realização da Semana da Cultura Evangélica Evento realizado2054 1 evento

Apoio à realização do Festival de Corais Evento realizado2091 1

Apoio à realização de eventos vinculados ao carnaval Eventos realizados2093 3 evento

Apoio à realização da Mostra da Cultura Gaúcha Evento realizado2096 1 evento

Apoio para a realização da Semana da Bíblia Evento realizado2115 1  evento

Implantação da Rede de Pontos de Cultura Pontos de cultura implantados2120 5 unidade

Realização da Feira do Livro Evento realizado2163 1 evento

Apoio à Realização da Jornada Nacional de Literatura Evento Realizado2216 1 evento

Apoio à realização de eventos vinculados ao MTG Eventos realizados2243 2 evento

Apoio à realização da Cantata Natalina de Passo Fundo Evento realizado2381 1 evento

Apoio para a realização da encenação da Batalha do Pulador Evento realizado2500 1 evento

Realização do Festival Municipal de Teatro Grupos de teatro locais e da região contemplados2550 1 evento

Apoio à realização da Marcha para Jesus Evento realizado2551 1 evento

Apoio à realização de eventos vinculados ao Natal Atividades alusivas ao Natal realizadas2553 2 evento
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria de Desporto e Cultura - SEDEC

Programa Promoção do Desporto0047

Objetivo Promover a cidadania e a integração social através da prática do esporte como forma de promover mais qualidade de vida, de programas de incentivo a prática esportiva nas diversas modalidades, da realização de atividades 
desportivas integradoras visando incluir crianças, adolescentes, jovens e idosos especialmente as que estão em situação de maior vulnerabilidade social (Esporte Social).

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Instalação de equipamentos públicos para o desporto Estádios e ginásios municipais, reformados, ampliados e adequados1130 4 equip. público

Construção de locais para a prática do desporto Campos, ginásios, espaços multiuso e outros, construídos em vários pontos da
cidade, especialmente nos bairros

1137 8 local

Execução do Projeto Clube Social Projeto realizado2042 1 projeto

Incentivo Financeiro para o Xadrez em Passo Fundo Eventos esportivos realizados2048 4 evento

Realização da Olimpíada Estudantil Evento realizado2235 1 evento

Implantação e execução do Programa "Bolsa Atleta 2016" Atletas praticantes do desporto de rendimento em modalidades olímpicas,
paraolímpicas ou vinculadas ao Comitê Olímpico Internacional (COI) e ao Comitê
Paraolímpico Internacional; beneficiados.

2270 1 progama

Realização da Meia Maratona Cidade de Passo Fundo Evento realizado2552 1 evento

Implantação e execução do Programa "Segundo Tempo" escolinhas de futebol beneficiadas2554 1 programa

Apoio à realização de eventos esportivos eventos esportivos realizados2555 3 evento

Auxílio aos participantes do Camp. Munic. Futebol 1ª divisão Equipes participantes beneficiadas através de apoio financeiro2680 22 convênio
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria de Saúde - SMS

Programa Promoção da Saúde Integral para Todos0015

Objetivo Implementar um conjunto de políticas e ações intersetoriais de promoção, proteção, recuperação e reabitação da saúde visando a melhoria da qualidade de vida da população com serviços de qualidade, humanizados, resolutivos, 
com participação e controle social, maior humanização e soliedariedade, através da efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Qualificação do Pronto Atendimento Unidade de Pronto Atendimento implantada1148 1.200 metro quadrado

Qualificação da Unidade de atend. a pessoas com DST/AIDS Unidade de atendimento construída, ampliada e reformada1154 250 metro quadrado

Qualificação da política de hemoderivados Edifício do Hemocentro reformado1656 386 metro quadrado

Construção, ampliação e reforma de Unidades de Saúde Unidades de Saúde construídas (básicas e referenciais), ampliadas e/ou
reformadas

1831 1.500 metro quadrado

Convênio com a AMEPLAN convênio firmado2929 1 convênio

Programa Atenção à Saúde da Família0072

Objetivo Ampliar e qualificar a atenção básica à saúde através de programas de saúde da família. 

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Aquisição e/ou desapropriação de terrenos Terrenos adquiridos e/ou desapropriados para instalação de unidades do
Programa de Saúde da Família (PSF)

1145 1 área

Construção, ampliação e reforma de unidades Unidades do Programa de Saúde da Família (PSF) construídas, ampliadas e
reformadas

1608 2.000 metro quadrado

Programa Proteção à Populações em situação de vulnerabilidad e0080

Objetivo Garantir políticas de promoção da inclusão com cidadania e de proteção de segmentos em situação de vulnerabilidade social através de estratégias adequadas que os respeite como sujeitos de direitos e garanta o exercício de sua 
cidadania.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Convênio com a Associação dos Deficientes Físicos Saúde das Pessoas com deficiência atendida2268 1 convênio
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria de Planejamento - SEPLAN

Programa Saneamento Básico0032

Objetivo Qualificar os serviços de saneamento básico através da definição de marco regulatório municipal e a revisão da concessão dos serviços de água e esgoto.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Investimentos em saneamento ambiental Sistema de saneamento ambiental aperfeiçoado1339 1 sistema

Apoio à realização de ações vinculadas ao FMGC convênio firmado2710 6 convênio

Programa Programa de Desenvolvimento Integrado - PRODIN0077

Objetivo Melhoria da qualidade de vida dos passofundenses, mediante ações que impulsionem o desenvolvimento econômico e social sustentável com recursos provenientes de financiamento junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e recursos próprios do Município.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Estruturação e melhoria do anel viário e binários Plano efetivado1030 1 plano

Pavimentação das estradas de acesso aos Distritos Plano efetivado beneficiando os Distritos de Bela Vista, São Roque e Bom
Recreio

1187 1 plano

Plano urbanístico local e da região sudoeste/perimetral Sul Plano efetivado1188 1 plano

Estruturação de áreas verdes e de lazer Plano efetivado1189 1 plano

Plano de desenvolvimento econômico local Plano efetivado1190 1 plano

Efetivação das ações de fortalecimento institucional Plano efetivado1191 1 plano

Gerenciamento e administração do programa PRODIN Plano efetivado1192 1 plano

Programa Promoção do Direito à Cidade0083

Objetivo Garantir o direito à cidade através de mecanismos de participação da população na definição do planejamento urbano e inclusão de populações residentes em área de risco. 

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Inclusão de populações em área de risco (Beira Trilho) Famílias beneficiadas1119 250  família

Projeto  Inclusão Digital Cidadão internet1403 4 unidade

Apoio ao COREDE da Produção Atividades de integração regional apoiadas2024 1 convênio

Convênio com Instiuições e organizações GT Beira Trilho Situação da população conhecida e analisada com propostas de solução
apontadas

2043 5  convênio

Convênio com a Fundação Meridional (IMED) Atividades formativas, estudos e pesquisas realizadas2045 1 convênio

Convênio com a UPF Atividades formativas, estudos e pesquisas realizadas2353 1 convênio
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria de Planejamento - SEPLAN

Programa Promoção do Direito à Cidade0083

Objetivo Garantir o direito à cidade através de mecanismos de participação da população na definição do planejamento urbano e inclusão de populações residentes em área de risco. 

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Apoio à Associação dos Municípios do Planalto - AMPLA Atividades de integração regional apoiadas2518 1 convênio
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria de Cidadania e Assistência Social - SEMC AS

Programa Fortalecimento da Rede de Proteção Social0013

Objetivo Fortalecer a rede de proteção social promovendo a articulação dos serviços públicos municipais, as políticas estaduais e federais e as instituições socias e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assisência Social (SUAS) no 
município.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Qualificação e referenciação das ações de assistência social CRAS implantados e CREAS implantados1014 5 centro

Proteção a mulheres vítimas de violência Mulheres atendidas através da Casa de Acolhimento Institucional Maria da Penha1116 20 mulher

Atenção a pessoas em situação de rua Pessoas e famílias em situação de rua atendidas através da Casa de
Acolhimento Institucional Madre Teresa de Calcutá

1836 35 pessoa

Convênio com a ONG Voluntários Mãos Amigas Pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas2023 1 convênio

Proteção social básica da família Famílias atendidas2028 200 família

Atenção a famílias em situação de pobreza (Bolsa Família) Famílias atendidas2029 8.500 família

Atenção a chefes de famílias em situação de vulnerabilidade Famílias atendidas através de Programa Municipal de Assistência Social2030 300 família

Atenção a pessoas em situação de risco social Pessoas atendidas através do Plantão Social2031 2.000 pessoa

Convênio com o Comitê Municipal da Cidadania Pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas2168 1 convênio

Serviço de Proteção e atendimento especializado Crianças, adolescentes, idosos e portadores de necessidades especiais
atendidos através do Programa PAEFI

2540 100 pessoa

Serviço de Proteção Social e Especial Idosos, pessoas com deficiência especiais e suas famílias atendidas através do
serviço SEPROSEDI

2541 150 pessoa

Programa Proteção à Populações em situação de vulnerabilidad e0080

Objetivo Garantir políticas de promoção da inclusão com cidadania e de proteção de segmentos em situação de vulnerabilidade social através de estratégias adequadas que os respeite como sujeitos de direitos e garanta o exercício de sua 
cidadania.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Atenção aos Direitos da Pessoa Idosa Centro Dia construído e equipado1859 1 Centro Dia

Atenção ao adolescente em situação de vulnerabilidade social Adolescentes de 14 a 18 anos incompletos atendidos através do Programa
Aprendiz Cidadão

2016 200 adolescente

Atenção sócioeducativa ao adolescente de 13 a 17 anos Adolesecentes atendidos através do Programa Pró Jovem Adolescente2017 100 adolescente

Atenção à crianças e adolescentes de 12 a 15 anos Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social atendidos através
do Programa Guria Cidadã

2018 200 criança/adolesc.

Atenção a adolescentes de 12 a 15 anos Adolescentes em situação de vulnerabilidade social atendidos através do
Programa Bombeiro Mirim

2019 150 adolescente

Atenção a adolescentes em conflito com a lei Adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas de liberdade
assistida (LA) e de prestação de serviços à comunidade (PSC) atendidos através
do Programa REPENSAR

2020 100 adolescente

Erradicação do trabalho infantil Crianças e adolescentes atendidos através do Programa de Erradicação ao
Trabalho Infantil - PETI

2021 110 criança/adolesc.
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria de Cidadania e Assistência Social - SEMC AS

Programa Proteção à Populações em situação de vulnerabilidad e0080

Objetivo Garantir políticas de promoção da inclusão com cidadania e de proteção de segmentos em situação de vulnerabilidade social através de estratégias adequadas que os respeite como sujeitos de direitos e garanta o exercício de sua 
cidadania.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Proteção a crianças e adolescentes em situação de rua Crianças e Adolescentes atendidos através do Programa Abordagem de Rua2025 240 criança/adolesc.

Proteção à crianças e adolescentes c/ transtorno/dependência Crianças e adolescentes com transtornos ou dependencia química atendidos
através da casa de acolhimento Institucional Anita Garibaldi

2026 20 criança/adolesc.

Proteção a crianças e adolescentes vítimas de negligência Crianças e adolescentes atendidos através das Casa de Acolhimento Institucional
Roberto Pirovano Zanata

2027 20 criança/adolesc.

Convênio com o SOSA Atendimento a crianças e adolescentes orfãos em decorrência da AIDS que
vivem em vulnerabilidade social

2033 1 convênio

Convênio Sociedade de Auxílio à Maternidade e Infância-SAMI Pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas2110 2 Convênio

Convênio com o Lar Emiliano Lopes Crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas2119 1 convênio

Convênio com a Fund.Educacional do Menor de Passo Fundo Pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas2126 1 convênio

Convênio com a Fundação Beneficente Lucas Araújo Idosos atendidos através do acolhimento2474 1 convênio

Convênio com a Sociedade São Vicente de Paulo Idosos atendidos através do acolhimento2475 2 convênio

Serviço de acolhimento familiar provisório Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos atendidos através do
Programa Família Acolhedora

2483 2 família acolhedora

Proteção ao idoso através de abrigamento Idosos atendidos através do acolhimento institucional de longa permanência2557 200 idoso

Proteção à pessoas com deficiência vítimas de negligência Pessoas com deficiência atendidas através do acolhimento institucional de longa
permanência terapêutica

2558 100 pessoa

Atenção à crianças de até 06 anos Crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas através do Programa
Brincando e Construindo a Cidadania

2559 80 criança

Atenção à crianças de 7 a 11 anos Crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas através do Programa
Brincar e Aprender

2560 200 criança

Apoio ao Projeto de Equoterapia Atividades formativas realizadas2666 1 convênio
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria de  Desenvolvimento Econômico - SDE

Programa Incentivo à Empreendimentos Industriais e de Logíst ica0042

Objetivo Diversificar a matriz produtiva local através da instalação de novos empreendimentos industriais a fim de qualificar a oferta de trabalho e emprego e ampliar a geração de renda.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Aperfeiçoamento e criação de novos Distritos Industriais Infraestrutura realizada1068 4 empresas/ind.

Apoio à realização da Feira de Economia Popular Solidária  Evento realizado2520 1 evento

Programa Fomento à Micro e Pequena Empresa0044

Objetivo Apoiar as micro, pequenas e médias empresas locais para seu desenvolvimento e inserção competitiva no mercado local, regional e nacional através do estímulo aos Arranjos Produtivos Locais (APL), a fim de qualificar a oferta de 
trabalho e emprego e ampliar a geração de renda. 

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Aperfeiçoamento e implantação de pavilhões Pavilhões implantados e aperfeiçoados para instalação de Condomínios e
Incubadoras

1118 2 pavilhão

Fomento econômico para micro/pequenas empresas do Município Micro e Pequenas Empresas beneficiadas por empréstimo1167 12 empresa

Ampliação do Polo Tecnológico Espaço físico para empresas1169 2 espaço físico

Ampliação do Pólo de Software Micro e  pequena empresa beneficiada1171 2 empresa

Aperfeiçoamento do Parque de Exposição Wolmar Salton Pavilhões reformados e implantados1243 1 pavilhão

Apoio à realização da Feira de Pequenos Animais Evento realizado2082 1 evento

Apoio à realização da Liquidapasso Evento realizado2331 1 evento

Apoio à realização da Expoacisa Evento realizado2490 1 evento

Apoio à realização da Construmóveis Evento realizado2763 1 evento
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria de Habitação - SEHAB

Programa Produção de Lotes e Moradias0030

Objetivo Garantir o direito humano à moradia adequada com atenção especial às populações de menor renda atuando na ampliação do acesso à moradia de interesse social.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Desapropriação de áreas Áreas desapropriadas para loteamentos, urbanização de lotes existentes e
implantação de novos lotes urbanizados

1174 25 lote

Garantia da regularização fundiária Lotes regularizados particulares e públicos regularizados1196 1.000 lote

Produção de unidades habitacionais de interesse social Unidades habitacionais construídas1296 150 unidade habitac.

Melhorias em moradias precárias e de situação emergencial Moradias melhoradas1841 100 moradia

Promoção da organização de grupos cooperativos/associativos Grupos apoiados2034 4 grupo
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria do Meio Ambiente - SMAM

Programa Incentivo à Economia da Reciclagem e Desenvolviment o Limpo0024

Objetivo Ampliar a coleta seletiva, a destinação adequada e a reciclagem do lixo.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Aperfeiçoamento da Usina de Reciclagem de Lixo Estrutura operacional aperfeiçoada1012 25 metro quadrado

Aquisição e/ou desapropriação de área Áreas adquiridas e/ou desapropriadas para implantação de Usina de Reciclagem
e Compostagem de Resíduos Sólidos

1013 200 metro quadrado

Implantação de ecoponto Ecoponto implantado destinado para recolhimento e deposição transitória de
pneus, pilhas, baterias e lâmpadas

1180 1 ecoponto

Recuperação Ambiental Áreas degradadas do aterro municipal recuperadas1247 1 Aterro sanitário

Incentivo a associações e cooperativas de recicladores Pavilhões construídos e equipados1845 800 metro quadrado

Convênio com o Projeto Transformação Ampliação da coleta da reciclagem de lixo2047 1 convênio

Convênio com a Assoc. de Recicladores do Parque Bela Vista Ampliação da coleta da reciclagem do lixo2476 1 convênio

Convênio com a Assoc. de Recicladores Esperança da Vitória Ampliação da coleta da reciclagem do lixo2477 1 convênio

Convênio com a Associação Amigos do Meio Ambiente Ampliação da coleta da reciclagem do lixo2478 1 convênio

Convênio Coop.Mista Prod.Trab.Empr.Pop.Sta.Marta Ltda Ampliação da coleta da reciclagem do lixo2479 1 convênio

Convênio com a Associação de Recicladores da Vila Donária Ampliação da coleta da reciclagem do lixo2480 1 convênio

Recolhimento de Materiais Reciclados Locais de pontos de entrega voluntária de materiais reciclados implantados2487 6 Pontos de entrega

Programa Proteção e Conservação Ambiental0033

Objetivo Promover a preservação e a recuperação de áreas de interesse ambiental, especialmente nascentes, matas nativas e banhados, e garantir a preservação e revitalização do Rio Passo Fundo e seus afluentes.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Aquisição e/ou desapropriação de área Áreas adquiridas e/ou desapropriadas para fins de proteção e conservação
ambiental

1042 10.000 metros quadrados

Construção da Praça do Banhado da Vergueiro Praça do Banhado da Vergueiro construída1315 01 praça

Criação e Reestruturação das unidades de conservação Unidades de conservação criadas e/ou reestruturadas1843 2 unidade

Convênio com a Cáritas Diocesana Atividades de proteção e conservação ambiental realizadas2046 2 convênio

Convênio com o Instituto Menino Deus Convênio firmado2195 1 convênio

Apoio para o desenvolvimento da Agenda 21 Atividades de mobilização social realizadas2237 1 convênio

Aperfeiçoamento do atendimento de animais Atendimento de animais sob abondono, maus tratos e atropelamento, através da
prestação do serviço de castração e primeiros socorros.

2488 100 percentual
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria do Meio Ambiente - SMAM

Programa Proteção e Conservação Ambiental0033

Objetivo Promover a preservação e a recuperação de áreas de interesse ambiental, especialmente nascentes, matas nativas e banhados, e garantir a preservação e revitalização do Rio Passo Fundo e seus afluentes.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Apoio para confeção de material informativo Atividades de educação ambiental realizadas2530 1 convênio

Convênio com o CAPA Atividades de proteção animal realizadas2807 1 convênio

Convênio com a CONVIDAS  Atividades de proteção e conservação ambiental realizadas2815 1 convênio

Programa Promoção da Arborização0081

Objetivo Ampliar e melhorar a arborização urbana nas vias e espaços públicos com espécies nativas.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Qualificação da produção de mudas de espécies nativas Viveiro Municipal remodelado e adaptado1038 100 percentual
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Hospital Beneficente Dr.César Santos - HBCS

Programa Promoção da Saúde Integral para Todos0015

Objetivo Implementar um conjunto de políticas e ações intersetoriais de promoção, proteção, recuperação e reabitação da saúde visando a melhoria da qualidade de vida da população com serviços de qualidade, humanizados, resolutivos, 
com participação e controle social, maior humanização e soliedariedade, através da efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Construção, ampliação e reforma da Unidade de Saúde Espaço físico construído, ampliado e/ou reformado1001 1 área hospitalar

Programa Promoção da Vida sem Dependência 0082

Objetivo Desenvolver a consciência social sobre a importância da conservação da vida sem dependência, através de ações preventivas ao uso de drogas, bem como o tratamento adequado, recuperação e reintegração sócioemocional de 
dependentes químicos. 

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Ampliação da disponibilização de leitos psiquiátricos Leitos psiquiátricos disponibilizados1018 6 leito
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Fundação Zoob. Cultural e de Turismo Roselândia - F UNZOCTUR 

Programa Promoção do Turismo0045

Objetivo Incentivar o desenvolvimento do turismo através da oferta de atividades e programas de atração de visitantes e a qualificação da estrutura de acolhida.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Qualificação da Infraestrutura Turística do Município Infraestrutura turística qualificada1026 100 percentual

Qualificação da Infraestrutura do Parque da Roselândia Infraestrutura qualificada1162 100 percentual

Apoio à realização do Rodeio Internacional Evento realizado2164 1 evento

Programa Gestão da Fund.Zoobotânica, Cultural e de Turismo R oselândia0071

Objetivo Promover apoio à ação governamental, visando melhorias do desenvolvimento das diversas atividades realizadas pela FUNZOCTUR.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Qualificação da Sede da FUNZOCTUR Reforma e ampliações realizadas1024 1 sede
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ANEXO I - METAS E PRIORIDADES - LDO 2013

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria de Segurança Pública 

Programa Reestruturação do Trânsito e do Sistema Viário0029

Objetivo Reestruturar o sistema viário e de trânsito do Município, reordenando a circulação e melhorando o fluxo de veículos, eliminando pontos de lentidão e dos congestionamento e garantindo maior mobilidade urbana.  

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Qualificação da sinalização de vias públicas Placas instaladas1095 120 placa

Programa Promoção do Direito de Viver Livre da Violência0075

Objetivo Contribuir na promoção do direito humano de viver livre da violência através de ações de integração comunitária e de articulação as ações de segurança pública.

ProdutoDescrição AçãoAção Meta Unidade

Ações comunitárias de formação para a mediação de conflitos Atividades formativas realizadas1193 5 atividade
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