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LEI Nº 8.192, de 05 de junho de 2017. 

 
 
Dispõe sobre a Programação Plurianual do 
Setor Público do Município de Caxias do 
Sul, englobando a Administração Direta e 
Indireta para os exercícios de 2018 a 2021. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 
 
 

Art. 1º A Programação Plurianual do Setor Público do Município de Caxias do Sul 

constitui um instrumento de planejamento governamental de médio a longo prazo, o qual se 

realiza através do estabelecimento dos programas de governo que serão efetivados no período dos 

exercícios de 2018 a 2021. 

§ 1º. O Plano Plurianual engloba o Poder Legislativo, o Poder Executivo - 

Administração Direta, o Poder Executivo – Administração Indireta, através do Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), do Instituto de Previdência e Assistência 

Municipal (IPAM), subdividido em IPAM-Saúde e IPAM-Previdência e da Fundação de 

Assistência Social (FAS), bem como as empresas Festa Nacional da Uva S/A, Companhia de 

Desenvolvimento de Caxias do Sul – CODECA e Farmácia do IPAM Ltda., conforme §1º do 

Artigo 124 da Lei Orgânica Municipal. 

§ 2º As empresas coligadas ao Município participarão da execução dos programas 

de governo através da execução das metas estabelecidas para os serviços a serem proporcionados 

para o período de 2018-2021, conforme anexos constantes da presente Lei. 

 

  Art. 2º Como “programas” entendem-se os instrumentos de organização da ação 

governamental, visando a concretização dos objetivos pretendidos pela administração do 

Município, estando associados a serviços a serem desenvolvidos no intuito de extinguir ou 

minimizar problemas detectados, indicados ou apontados pela sociedade, mensurados através dos 

“indicadores de desempenho”. 

Parágrafo único. Os Programas são classificados como Finalísticos (com ações 
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prestadas diretamente a população) ou Meio (que colaboram com a execução dos finalísticos). 

 

  Art. 3º Os programas relacionados neste Plano Plurianual são os constantes no  

Plano de Governo dos candidatos vencedores da eleição municipal de 2016, em Caxias do Sul. 

 

   Art. 4º Os sete eixos básicos de atuação definido para o Plano Plurianual 2018-

2021, são: 

 

a) Caxias das Pessoas; 

b) Caxias da Cidade; 

c) Caxias da Qualidade de Vida; 

d) Caxias do Desenvolvimento; 

e) Caxias da Preservação; 

f) Caxias da Cidadania; e 

g) Caxias da Gestão. 

 

Art. 5º Ficam estabelecidos, no âmbito do Município de Caxias do Sul, os 

seguintes Programas de Governo com seus códigos de classificação orçamentária.  

Denominação e Código dos Programas Finalísticos 

Eixo 1 – Caxias das Pessoas  

Saúde 0001 

Educação 0002 

Segurança 0003 

Eixo 2 –Caxias da Cidade  

Mobilidade 0004 

Infraestrutura 0005 

Habitação 0006 

Eixo 3 – Caxias da Qualidade de Vida  

Turismo 0007 

Cultura 0008 
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Proteção Social 0009 

Esporte e Lazer 0010 

Eixo 4 – Caxias do Desenvolvimento  

Tecnologia e Inovação 0011 

Agricultura e Desenvolvimento Rural 0012 

Eixo 5 – Caxias da Preservação  

Meio Ambiente 0013 

Proteção Animal 0014 

Eixo 6 – Caxias da Cidadania  

Assistência Social 0015 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego 0016 

Denominação e Código dos Programas Meio 

Eixo 7 – Caxias da Gestão  

Gestão Coletiva 0017 

Gestão e Governo Municipal 0018 

Denominação e Código dos Programas de Exigência Legal 

Encargos Especiais 0000 

Reserva de Contingência e Reserva do RPPS 9999 
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Parágrafo único. Os objetivos, indicadores de desempenho, ações, metas e 

serviços relacionados a estes Programas de Governo, encontram-se determinados no Anexo II. 

 
Art 6º Ações são os movimentos que o administrador público executará para 

alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações das quais resulta um 

produto necessário à manutenção da atuação de governo (atividade) ou a expansão e 

aperfeiçoamento da atuação de governo (projeto). 

Parágrafo único. O anexo I apresenta o detalhamento das ações do Plano de 

Governo e os respectivos códigos de relacionamento com os projetos, atividades e serviços 

instituídos por este Plano Plurianual. 

 

  Art. 7º As metas constituem a expressão quantitativa e qualitativa de um 

propósito, retratando os resultados de cada passo intermediário que conduz à realização dos 

objetivos do Programa relacionado. 

  Parágrafo único. As metas estabelecidas para os serviços prestados pelo 

Município de Caxias do Sul, através do Plano Plurianual 2018-2021 estão relacionadas no Anexo 

II. 

 

  Art. 8º O valor de cada programa de governo representa a média do custo 

histórico, obtido pelo cálculo de custo direto dos serviços nos exercícios de 2014 a 2016, 

atualizado por índice de crescimento anual. 

§ 1º Para os serviços finalísticos o cálculo é unitário, multiplicado pela 

quantificação das metas físicas estabelecidas para cada um. 

§ 2º Inclui-se neste valor a previsão de gastos com investimentos, especificados 

através de projetos governamentais. 

§ 3º Também faz parte do montante, as despesas previstas a serem realizadas 

através de operações especiais. 

§ 4º Os valores constantes nos Anexos possuem caráter indicativo e não normativo, 

devendo servir de referência para o planejamento, podendo, a lei orçamentária, atualizá-los. 

 

  Art. 9º A viabilização da execução dos programas do Plano Plurianual 2018-2021 

será efetivada pelas receitas do Município que compreendem as entradas de recursos de genérica 
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destinação (recursos livres) e de recursos direcionados para determinadas finalidades e com 

destinação restrita (recursos vinculados). 

   

Art. 10 As metas de receitas orçamentárias, por órgão, e consolidadas estão 

demonstradas no anexo IV e apresentam valores projetados, a partir das tendências históricas de 

crescimento para cada órgão. 

  § 1º A partir das tendências históricas de crescimento estimou-se a variação anual 

de 6,5% para as receitas correntes consolidadas, resultante da média ponderada das variações das 

receitas de recursos próprios e das receitas de recursos vinculados. 

   § 2º As receitas de capital, provenientes de operações de crédito, foram estimadas 

a partir de uma programação de encaminhamentos de projetos sociais de financiamento.  

  § 3º As demais receitas de capital foram estimadas, a partir dos valores 

arrecadados no passado recente. 

 

Art. 11 Os valores constantes nos Anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não 

normativo, devendo servir de referência para o planejamento, podendo, a lei orçamentária, atualizá-los. 

  

  Art. 12 Além da apresentação na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Balanço 

Anual do Exercício, a execução dos indicadores de desempenho e a realização das metas dos 

serviços dos Programas serão avaliados periodicamente. 

  Art 13. Fazem parte da presente Lei os anexos I, II, III e IV. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.    

 
  Caxias do Sul, 5 de junho de 2017; 142º da Colonização e 127º da Emancipação 
Política. 

 
 

Daniel Guerra 
PREFEITO MUNICIPAL 


