
LEI Nº 463, DE 25 DE JULHO DE 2001. 

 

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 

MUNICÍPIO DE GLORINHA PARA O PERÍODO DE 

2001 A 2004. 

 

Renato Raupp Ribeiro, Vice-Prefeito Municipal de Glorinha em exercício, Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

 

LEI: 
 

Art. 1º.  O Plano Plurianual do Município, para o período 2001 a 2004, constituído pelo 

Anexo constante desta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada 

exercício e do Orçamento Anual. 

Art. 2º.  A Lei de Diretrizes de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a 

serem incluídos na Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos. 

Art. 3º. O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas, 

apresentar emendas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada 

exercício. 

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 25 de julho de 2001. 

 

 

 

 

 

Renato Raupp Ribeiro 

Vice-Prefeito Municipal 

em exercício 

 

 

Maria do Carmo Webber Silveira Alba 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

 

 

 

Rafael Ely Stumpf 

Séc. Mun. da Fazenda 
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Fátima Cledi Soares Soares 

Sec. Mun. de Educação 

 

 

 

Vânia Rúbia Knobeloch dos Santos 

Sec. Mun. de Saúde e Bem Estar Social 

 

 

 

José Alfredo Bergmüller 

             Sec. Mun. de Agricultura, Ind., Com., e Turismo 

 

 

 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
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PLANO PLURIANUAL - 2001 a 2004 

 

ANEXO 

 

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL, OBJETIVOS E METAS 

 

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL 

 

PROGRAMA: Construção de prédio para a Câmara Municipal  

 

SITUAÇÃO ATUAL: O prédio atual onde funciona a Câmara Municipal é locado e não acomoda 

suficientemente, com salas, adequadas os vereadores e servidores do Legislativo. 

 

OBJETIVOS: Melhorar as condições de trabalho e funcionalidade do Poder Legislativo na 

elaboração das Leis e prestação de serviços à comunidade, através de espaço físico adequado. 

 

METAS: 2001 - 2004 

1 - Aquisição ou desapropriação de área compatível com a necessidade de construção; 

2 - Contratação de empresa para a execução da obra. 

 

RECURSOS: Próprios. 

 

 

PROGRAMA: Modernização Administrativa 

 

SITUAÇÃO ATUAL: O mobiliário e equipamentos existentes são insuficientes para suprir as 

novas necessidades num novo e ampliado espaço. 

 

OBJETIVOS: Dotar a Câmara Municipal com equipamentos, móveis e utensílios para se adequar 

às novas condições físicas e de atendimento ao público. 

 

METAS: 2001 - 2004 

1 - Aquisição de equipamentos, móveis e utensílios. 

 

RECURSOS: Próprios 

 

 

PROGRAMA: Reestruturação Administrativa 

 



SITUAÇÃO ATUAL: Como ainda não dispõe de quadro de servidores, a Câmara deverá instituí-

lo e, através da realização de concurso público, suprir as necessidades da área administrativa. 

 

OBJETIVOS: Instituição do quadro de servidores do Legislativo para melhor atendimento dos 

serviços da Câmara à comunidade. 
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METAS: 2001 - 2004 

1 - Instituição do quadro de servidores; 

2 - Elaboração e promoção de concurso público; 

3 - Preenchimento de vagas. 

 

RECURSOS: Próprios 

 

 

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO 

 

PROGRAMA: Ampliação e Modernização do Gabinete 

 

SITUAÇÃO ATUAL: No prédio atual, o Gabinete do Prefeito não é adequado, falta privacidade, 

não possui ante-sala e sala de reuniões contígua ao Gabinete. 

 

OBJETIVOS: Buscar as melhorias de trabalho e de atendimento, através de adequação do espaço e 

de uma nova estrutura física, tanto a nível de prédio como de equipamentos e material. 

 

METAS: 2001 - 2004 

1 - Ampliação, reestruturação e modernização do Gabinete do Prefeito; 

2 - Aquisição de equipamentos diversos; 

3 - Ampliação das instalações da Junta de Serviço Militar. 

 

RECURSOS: Próprios. 

 

 

PROGRAMA: Manutenção dos Serviços do Gabinete 

 

SITUAÇÃO ATUAL: A administração mantém a coordenação política-administrativa do 

Município, procurando dar representatividade junto a outras esferas administrativas 

 

OBJETIVOS: Manter os serviços do Gabinete através de ações, visando a sua promoção e 

divulgação, bem como dar publicidade aos atos e eventos municipais, e ainda atuações voltadas ao 

bem estar social da comunidade e de apoio às atividades esportivas, culturais, recreativas, 

filantrópicas, educacionais e religiosas. 

 

METAS: 2001 - 2004 



1 - Manter todas as atividades de coordenação política-administrativa do Município; 

2 - Dar apoio a eventos culturais, serviços e produção local; 

3 - Realizar e participar em feiras de mostras e produtos locais; 

4 - Divulgar e apoiar os atos e eventos municipais; 

5 - Proporcionar apoio financeiro a entidades assistenciais; 
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6 - Apoiar os conselhos e fundos municipais, objetivando a promoção e integração da comunidade; 

7 - Apoiar as atividades esportivas de representação do Município nas diferentes competições e 

modalidades. 

 

RECURSOS: Próprios 
 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

PROGRAMA:  Reestruturação Administrativa 

 

SITUAÇÃO ATUAL: Em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal, os municípios deverão 

adequar-se às suas disposições. 

 

OBJETIVOS: Manter o quadro de servidores adequado às necessidades do Município. 

 

METAS: 2001 - 2004 

1 – Estudar a implantação do Regime Jurídico Único; 

2 - Elaboração e promoção de concurso, se necessário; 

3 - Preenchimento de vagas; 

4 – Adequação de cargos, funções e salários. 

 

RECURSOS: Próprios. 
 

 

PROGRAMA: Apoio Material aos Organismos Federais e Estaduais. 

 

SITUAÇÃO ATUAL: Para o desenvolvimento de várias atividades no Município, a administração 

vem viabilizando e apoiando os serviços de segurança e comunicação. 

 

OBJETIVOS: Dar continuidade ao regime de colaboração, procurando ampliar, a fim de que a 

população não necessite buscar estes recursos em outros municípios. 

 

METAS: 2001 - 2004 

1 - Pagamento de locações de salas e prédios;  

2 - Construção de novas salas: 



3 – Complementação de materiais e serviços. 

 

RECURSOS: Próprios 

 

PROGRAMA: Modernização Administrativa 

 

SITUAÇÃO ATUAL: O espaço físico destinado atualmente à Secretaria é descontínuo, 

incompatível com o rendimento do trabalho. É necessário melhorar a infra-estrutura, capacitar os 

recursos humanos e investir em equipamentos. 
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OBJETIVOS: Modernizar os serviços administrativos, investindo em sua infra-estrutura. 

 

METAS: 2001 - 2004 

1 - Informatização total da Secretaria e setores subordinados; 

2 - Qualificação dos servidores mediante a participação em cursos, congressos, seminários, etc; 

3 - Intercâmbio com as demais secretarias e prefeituras municipais. 

 

OBJETIVOS: Elaborar uma legislação viável, prática e funcional que contemple o crescimento 

ordenado do município, com aprovação e fiscalização de projetos de obras, loteamentos, 

desmembramentos, instalação de indústrias e outras atividades culturais, recreativas, etc. 

 

METAS: 2001 - 2004 

1 - Implantação do Plano Diretor, do Código de Obras e de Posturas; 

2 - Aprovação de construções de loteamentos e de um Distrito Industrial; 

3 - Estudos de localização, controle e fiscalização de atividades produtivas; 

4 – Elaboração de leis e desenvolvimento de campanhas em prol do meio-ambiente. 

 

RECURSOS: Próprios 

 

 

ÓRGÃOS: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

 

PROGRAMA: Modernização das Atividades Fazendárias 

 

SITUAÇÃO ATUAL: A Secretaria ainda não está totalmente informatizada e sua estrutura física 

no que se refere a espaço, está descontínua, dificultando o fluxo interno dos serviços de 

atendimento ao público. 

 

OBJETIVOS: Complementação do processo de informatização, reorganização e aproveitamento 

adequado do espaço físico e equipamentos, para a melhoria do fluxo de trabalho e atendimento ao 

público e demais atividades da secretaria. 

 

METAS: 2001 - 2004 



1 - Aquisição de máquinas, equipamentos, mobiliário e materiais de expediente; 

2 - Manutenção e dinamização dos serviços fiscais; 

3 - Desenvolvimento das Atividades Fazendárias; 

 

4 – Qualificação dos servidores mediante participação em cursos, congressos, seminários, etc. 

 

RECURSOS: Próprios e auxílios federais e estaduais. 

 

 

PROGRAMA: Aquisição de Imóveis para Construções Próprias da Prefeitura 
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SITUAÇÃO ATUAL: O Município não dispõe de áreas suficientes para acomodar a estrutura 

necessária, utilizando-se de locação de vários imóveis para instalação de secretarias e serviços. 

 

OBJETIVOS: Adquirir ou desapropriar imóveis para suprir eventuais necessidades de espaço 

físico do Município. 

 

METAS: 2001 - 2004 

1 - Estudar a disponibilidade e a viabilidade de compra de imóveis;  

2 - Adquirir ou desapropriar imóveis; 

3 - Dar destino adequado aos mesmos. 

 

RECURSOS: Próprios e auxílios federais e municipais. 

 

 

PROGRAMA: Manutenção dos Encargos Gerais do Município 

 

SITUAÇÃO ATUAL: O Município atualmente não dispõe de área suficiente para acomodar as 

necessidades de construção. 

 

OBJETIVOS: Continuar suportando os compromissos do Município em suas diversas atividades, 

assumidas de acordo com a capacidade de endividamento e para a continuidade dos seus diversos 

projetos e unidades. 

 

METAS: 2001 - 2004 

1 - Controle e implementação da arrecadação; 

2 - Pagamento em dia de seus compromissos; 

3 - Desenvolvimento de ações de controle interno e da política administrativa; 

4 - Aquisição de máquinas, equipamentos e materiais necessários; 

5 – Criar programas de atualização e cobrança da Dívida-Ativa; 

6 – Atualizar débitos com outras esferas administrativas – INSS, FGTS e PASEP; 

7 – Realização de convênios para financiamentos. 



 

RECURSOS: Próprios e auxílios federais e estaduais. 

 

 

PROGRAMA: Assistência Financeira 

 

SITUAÇÃO ATUAL: O Município, parcelou a dívida com o INSS desde 1991 e também a do 

FGTS. 

 

OBJETIVOS: Manter em dia o pagamento do PASEP, abono familiar e demais obrigações 

patronais e estudar a instituição do Regime Jurídico Único, bem como as demais vantagens dele 

decorrentes. 
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METAS: 2001 - 2004 

1 - Recolhimento em dia das contribuições;  

2 - Criação e instituição de vantagens. 

 

RECURSOS: Próprios. 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

PROGRAMA: Modernização Administrativa do Ensino Municipal 

 

SITUAÇÃO ATUAL: O quadro de professores da Rede Pública Municipal está habilitado para 

atuar nas séries iniciais, mas há carência de aperfeiçoamento e de melhoria na estrutura física das 

escolas, basicamente no que diz respeito a recursos didáticos e paradidáticos como Bibliotecas, 

salas de Audiovisual e quadras esportivas. 

 

OBJETIVOS: Dotar a Secretaria de recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento 

das suas atividades, de forma mais dinâmica, capacitando alunos e professores para uma melhor 

qualidade da Educação no Município. 

 

METAS: 2001 - 2004 

1 - Qualificação e aperfeiçoamento do pessoal docente, através de cursos, treinamentos, congressos; 

2 - Implantação de bibliotecas escolares; 

3 - Informatização da Secretaria da Educação e das escolas; 

4 - Aquisição e uso disciplinado de material pedagógico e de expediente; 

5 - Manutenção de apoio aos custos de transporte escolar a alunos carentes e de escolas nucleadas, 

até a oitava série do Primeiro Grau e Pré-escola. 

6 - Aquisição de material escolar e uniformes para os alunos das escolas municipais; 

7 - Aquisição, controle e distribuição da merenda escolar; 



8 – Apoiar, através de auxílio transporte e/ou educação, os alunos do Município que busquem 

cursos profissionalizantes de ensino médio e/ou capacitação profissional 

9 – Aquisição de material esportivo; 

10 – Criação de Museu Histórico. 

 

RECURSOS: Próprios e auxílios estaduais e federais. 

 

 

PROGRAMA: Construção e Melhorias de Prédios Escolares. 

 

SITUAÇÃO ATUAL: As escolas pertencentes à Rede Municipal estão em terrenos próprios 

restando adquirir novas algumas áreas para ampliação da rede. 

 

OBJETIVOS: Manter a conservação dos prédios, executar melhorias de instalações existentes e 

adquirir áreas de terra para construção de novas salas. 
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METAS: 2001 - 2004 

1 - Construção de prédios escolares; 

2 - Conservação e manutenção das instalações existentes; 

3 - Aquisição de materiais; 

4 - Aparelhamento das escolas e informatização. 

 

RECURSOS: Próprios e auxílios estaduais e federais. 

 

 

PROGRAMA: Apoio à Criança de 0 a 6 Anos 

 

SITUAÇÃO ATUAL: O Município não conta atualmente com nenhum atendimento a esta faixa 

etária. 

 

OBJETIVOS:  Construção de creches e novos pré-escola. 

 

METAS: 2001 - 2004 

1 - Construção de uma creche; 

2 - Implantação de novas turmas pré-escola, junto às escolas municipais de maior porte. 

 

RECURSOS: Próprios e de órgãos estaduais e federais 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  

 

PROGRAMA: Manutenção dos Serviços da Secretaria 

 



SITUAÇÃO ATUAL: Apesar de a infra-estrutura ainda não estar em nível satisfatório, o 

Município vem atendendo os serviços essenciais na área da saúde e urbanos. 

 

OBJETIVOS: Manter e ampliar os serviços urbanos, através de ações a eles relativas. 

 

 

METAS: 2001 - 2004 

1 - Ampliar e conservar as redes de iluminação pública; 

2 - Ampliar o sistema de abastecimento d'água, junto a CORSAN; 

3 - Coletar e dar um fim adequado ao lixo; 

4 – Limpeza, embelezamento, sinalização e urbanização de vias, praças e locais públicos; 

5 - Conservação e manutenção de logradouros públicos; 

6 – Aquisição e manutenção das máquinas e equipamentos existentes; 

7 – Aquisição de pelas para reposição; 

8 - Contratação de serviços especializados em manutenção; 

9 -  Leilão de equipamentos inservíveis. 
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RECURSOS: Próprios e convênio com a CORSAN 

 

 

PROGRAMA: Obras de Infra-Estrutura Urbana 

 

SITUAÇÃO ATUAL: Algumas ruas urbanas do Município não têm pavimentação e já há projetos 

em tramitação para atender este setor. 

 

OBJETIVOS: Acompanhar o andamento de projetos para agilização de liberação ou despender 

recursos próprios para realização de obras essenciais à organização da cidade. 

 

METAS: 2001 - 2004 

1 - Pavimentação e melhoria das vias urbanas; 

2 - Execução de rede de esgotos pluviais; 

3 - Construção de praças e jardins; 

4 - Manutenção e conservação de locais públicos; 

5 - Conservação e ampliação das redes de iluminação pública existentes na zona urbana ou que 

venha a ser implantadas no Município. 

 

RECURSOS: Próprios e auxílios federais e estaduais 

 

PROGRAMA: Construção e Manutenção de Prédios Públicos 

 

SITUAÇÃO ATUAL: O espaço físico de que dispõe a administração é insatisfatório para 

acomodar a totalidade de serviços prestados pela Prefeitura. 



 

OBJETIVOS:  Providenciar locais próprios para: oficina, almoxarifado, alojamento e refeitório 

para servidores em horário de pausa, guarita e sala para a Secretaria. 

 

METAS: 2001 - 2004 

1 - Construção de prédios adequados para serviços e almoxarifado. 

2 - Manutenção de prédios existentes; 

3 – Conclusão do pavilhão de máquinas e equipamentos. 

 

RECURSOS: Próprios. 

 

 

PROGRAMA: Conservação e Melhoria de Estradas 

 

SITUAÇÃO ATUAL: O Município conta com aproximadamente 300 km de estradas, mantidas 

constantemente ensaibradas e com bueiros e pontilbões construídos ou recuperados; bem como a 

abertura de valas de escoamento d'água, aterros e alagamentos 
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OBJETIVOS: Manter as condições de trafegabilidade nas estradas municipais, bem como 

proporcionar a ampliação das mesmas; seja de caráter municipal, ou através do apoio para a 

abertura e melhorias de novas vias; quer seja da esfera Federal ou Estadual. 

 

METAS: 2001 - 2004 

1 - Locação ou aquisição de saibreiras; 

2 - Construção e manutenção de pontes e bueiros 

3 - Alargamento e abertura de novas estradas; 

4 - Participação com outros órgãos na construção, ampliação, asfaltamento e duplicação de rodovias 

no âmbito do Município. 

5 – Manter a sinalização das mesmas. 

 

RECURSOS: Próprios e auxílios estaduais e federais. 

 

 

PROGRAMAS: Manutenção dos Serviços Funerários. 

 

SITUAÇÃO ATUAL: A localização do Cemitério Municipal certamente trará problemas no 

futuro, pois este acha-se situado no centro da cidade e em zona residencial, devendo a 

administração buscar solução adequada para equacional este problema. 

 

OBJETIVOS: Manter os serviços funerários enquanto estuda-se outra localização para instalação 

de um novo cemitério e visa-se disciplinar os serviços funerários do Cemitério Municipal do 



Maracanã. 

 

METAS: 2001 - 2004 

1 - Manter as despesas com o Cemitério Municipal, através de recursos próprios e de taxas; 

2 - Promover estudos sobre a localização mais adequada para novos cemitérios; 

3 - Adquirir ou desapropriar área para tal fim. 

 

RECURSOS: Próprios. 

 

 

PROGRAMA: Serviços de Transporte 

 

SITUAÇÃO ATUAL: Os serviços de transporte (máquinas e veículos da Prefeitura) ainda não 

estão em condições adequadas de atendimento à comunidade, haja vista que a frota disponível 

encontra-se em péssimas condições, em alguns casos fora de uso e tanto na zona urbana quanto na 

rural, deverão ser desenvolvidas atividades que visem melhor qualidade dos serviços.  

 

OBJETIVOS: Proporcionar maiores opções de transporte à população,  como locais adequados 

para abrigo de passageiros, melhorar a frota de carros de serviço do Município e disciplinar os 

serviços de táxi e lotações para transporte escolar. 
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METAS: 2001 - 2004 

1 - Construir abrigos padronizados para ônibus ao longo da RS e das estradas municipais;  

2 - Fiscalizar e adequar as linhas de transporte de passageiros; 

3 - Disciplinar os serviços de veículos de aluguel. 

 

RECURSOS: Próprios 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL 

 

PROGRAMA: Organização e Modernização Administrativa 

 

SITUAÇÃO ATUAL: O Município vêm atendendo a população em casos emergenciais e de 

prevenção e primeiros socorros. Há dificuldades, principalmente financeira, para melhoria do 

atendimento de emergência e transporte de pacientes graves. 

 

OBJETIVOS: Manutenção dos serviços de atendimento médico e odontológico população e 

melhorias da unidade sanitária, com maior aproveitamento de suas instalações, bem como aquisição 

de UTI Móvel. 

 

METAS: 2001 - 2004 



1 - Contratação de profissionais na área da saúde; 

2 - Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos; 

3 – Manter os serviços de saúde 24 horas; 

4 - Extensão dos serviços de atendimento ao interior do Município; 

5 - Aquisição de remédios para distribuição à população carente; 

6 – Implantação de programas de saúde preventiva; 

7 - Realização de convênios com outras esferas administrativas para desenvolvimento de suas 

atividades. 

 

RECURSOS: Próprio e auxílios federais e estaduais 

 

 

PROGRAMA: Atendimento à População Carente 

 

SITUAÇÃO ATUAL: O setor de Saúde e Bem Estar Social vem desenvolvendo ações voltadas 

população carente, através de convênios ou com recursos próprios, atingindo os menos favorecidos, 

principalmente crianças e idosos, com distribuição de medicamentos, alimentos, agasalhos e 

atendimento à programas de saúde preventiva. 

 

OBJETIVOS: Dotar este setor das condições necessárias para as suas atividades, através da 

aquisição dos materiais indispensáveis e apoiar suas funções com liberação de recursos e destinação 

de pessoal adequado. 
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METAS: 2001 - 2004 

1 - Aquisição de veículos: carro e ambulância equipada p/ atender casos especiais; 

2 - Concessão de auxílio financeiro a entidades; 

3 - Distribuição de medicamentos, alimentos e agasalhos; 

4 - Aquisição de materiais e equipamentos; 

5 – Implantação de programas de conscientização e educação ambiental e sanitária. 

 

RECURSOS: Próprios e de auxílios federais e estaduais. 
 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

TURISMO 

 

PROGRAMA: Apoio às Atividades Produtivas 

 

SITUAÇÃO ATUAL: Nos diversos setores produtivos do Município reside a sua economia básica. 

Dessa forma é necessária a atenção especial da administração para os assuntos voltados à economia 

e produção nos vários setores. 

 

OBJETIVOS: Proporcionar incentivo às atividades produtivas, visando a incrementação da 



produção primária e, consequentemente, a arrecadação municipal. 

 

METAS: 2001 - 2004 

1 - Manutenção dos serviços de apoio à produção rural; 

2 – Estimular a instalação de indústrias não poluentes pela concessão de incentivos autorizados em 

Lei; 

3 - Distribuição de sementes e mudas aos pequenos produtores; 

4 - Colocação de profissionais à disposição dos produtores para incentivo da produção e melhor 

qualidade do rebanho; 

5 - Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas; 

6 - Incrementação do setor de atendimento à agricultura; 

7 - Apoio logístico com máquinas e equipamentos ao produtor rural; 

8 - Construção de um pavilhão para feiras e exposições; 

9 – Apoiar o desenvolvimento da bacia leiteira, da pecuária, da piscicultura, avicultura, apicultura e 

outras; 

10 – Promoção e divulgação da Exposição Feira Agropecuária e Industrial do Município; 

11 – Disponibilizar e incentivar estruturas de apoio ao turismo. 

 

RECURSOS: Próprios e de convênios federais e estaduais. 
 

 

PROGRAMA: Instalação de redes de eletrificação rural 
 

SITUAÇÃO ATUAL: O Município ainda não se acha atendido em sua totalidade por rede de 

energia elétrica, causando transtornos às famílias, como à produção rural. 

LEI Nº 463, DE 25 DE JULHO DE 2001 – FL. 14 

 

OBJETIVOS: Participar de programa de eletrificação rural, juntamente com as populações 

interessadas e com a participação da empresa fornecedora. 

 

METAS: 2001 - 2004 

1 - Participar de projetos em conjunto com a fornecedora de energia e a comunidade interessada;  

2 - Solicitar isenção de taxas para elaboração de projetos junto a empresa fornecedora; 

3 - Adquirir materiais e manter a mão de obra como participação do Município nos projetos de 

parceria;  

4 – Ampliação e melhorias nas redes de eletrificação rural. 

 

RECURSOS: Próprios e de parcerias 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS – em 25 de julho de 2001. 

 

 

 

 



Renato Raupp Ribeiro 

Vice-Prefeito Municipal 

em exercício 

 

 


