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Introdução
Os Observatórios Sociais (OS) são organizações instituídas e mantidas pela sociedade
civil, tendo por objetivo promover a conscientização da sociedade para a cidadania
fiscal e propor aos governos locais a adequada e transparente gestão dos recursos
públicos, por meio de ações de participação e controle social. Atualmente há OS em
mais de 120 municípios brasileiros em 19 Estados.
Diferente de outras iniciativas de controle social, que atuam denunciando erros e
fraudes já ocorridas, os OS agem de forma preventiva, no fluxo dos processos, antes
que os recursos sejam gastos. Este é um trabalho inovador, pois quando se fala em
controle social da gestão pública em nosso país, associamos o tema às frentes
populares, movimentos e grupos de interesses que lutam por demandas sociais
setorizadas.
O Observatório Social do Brasil | Novo Hamburgo - RS, organização apartidária da
sociedade civil organizada, composto em sua grande maioria por voluntários, foi
constituído em 05 de outubro de 2016. Na consecução de seus objetivos, entre eles o
de promover a transparência máxima na gestão pública municipal, vem
respeitosamente tornar público o presente relatório denominado “DE OLHO NO PLANO
PLURIANUAL” que consiste em um resumo do Projeto de Lei 80/2017 proposto pelo
executivo que tramita na Câmara de Vereadores do município desde 03 de julho de
2017. O referido plano deve ser devolvido para sanção do executivo até 15 de agosto
de 2017, conforme estabelecido na Lei Orgânica Municipal, no artigo 99, inciso I.
O Plano Plurianual - PPA visa estabelecer diretrizes, objetivos e metas a serem
seguidos pelo governo municipal ao longo de um período de quatro anos, com início
no segundo ano de mandato eletivo e fim no primeiro ano do mandato seguinte,
garantindo assim a continuidade dos trabalhos iniciados no mandato anterior.
Esperamos que o presente relatório ajude à formação de cidadãos mais participativos
no processo democrático, promovendo o conhecimento, o senso crítico e o ativismo
social para a promoção da transparência em relação a motivação das ações dos
agentes políticos. Da mesma forma, espera-se que os questionamentos e
considerações aqui levantados sejam esclarecidos pelo gestor municipal, diretamente
ou por meio da Câmara de Vereadores, possibilitando assim a oportunidade da
sociedade participar, uma vez que esta não teve a chance de conhecer previamente o
conteúdo do Plano Plurianual 2018-2021, antes de ser encaminhado para o legislativo
hamburguense.
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1.

Previsão de Receitas 2018-2021

CONSIDERAÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL | NOVO HAMBURGO – RS:
1.1)

Em relação a transcrição da projeção das receitas apresentadas no PPA 2018-2021 do município apresentada no
quadro acima, o gestor apresenta como únicos fundamentos para incremento das receitas a seguinte justificativa:
Em relação ao exercício de 2018, devido ao ajuste com base na LOA de 2017, foram reavaliadas as
previsões de arrecadação das Receitas Correntes, e partindo deste raciocínio, calculou-se um
crescimento geral de aproximadamente 26,64%, considerando incrementos na arrecadação na ordem de
21,14%, e projeção inflacionária na ordem de 5,50%. Partindo-se desta nova previsão de arrecadação
para o exercício de 2018, aplicou-se uma variação geral de crescimento de 5,36% em média, para o
exercício de 2019 e para o exercício de 2020 de 7,19% e para o exercício de 2021 5,78% sobre a Receita
Corrente. Em relação as Receitas de Capital, sua previsão foi feita com base em liberações previstas em
contratos de financiamentos, bem como repasses a fundo perdido e intenção de busca de financiamentos
com outros entes da Federação.
Fonte: [Anexos do Projeto de Lei do PPA 2018-2021 – Município de Novo Hamburgo]

Questiona-se em qual premissa econômica que o gestor se baseia para inferir que haverá um crescimento de 2017
para 2018 das receitas correntes de 26,64% (sendo 21,14% de incremento na arrecadação e 5,50% de projeção
inflacionária) para as receitas correntes?
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Ainda, em relação ao questionamento acima, no quadro
ao lado é possível verificar que o gestor espera
incrementar a receita para 2018 em:





23,1% com impostos próprios;
67,7% com taxas;
12,0% com cota parte do ICMS;
337,9% com outras receitas correntes.

Analisando as projeções do relatório FOCUS de 14 de
julho de 2017, as projeções do crescimento do PIB
brasileiro para 2018 será de apenas 2,0%, o IPCA de
4,2% e o IGP-M de 4,5%.
Questiona-se se existem eventos extraordinários que
justifiquem a previsão otimista do gestor, bem como
se serão implantadas novas políticas econômicas e
fiscais no município para sustentar o crescimento
previsto.

1.2)

Questiona-se a natureza dos recursos classificado em “Outras Receitas Correntes” uma vez que rubrica a cada ano
cresce mais do que o total da receita prevista, passando a se tornar mais representativa em relação ao total de
recursos:


Em 2017 a rubrica apresenta R$ 41,4 milhões (representando 3,7% do total da receita prevista);



Em 2018 a rubrica apresenta R$ 198,2 milhões (representando 15,8% do total da receita prevista);



Em 2019 a rubrica apresenta R$ 221,4 milhões (representando 17,3% do total da receita prevista);



Em 2020 a rubrica apresenta R$ 256,1 milhões (representando 19,0% do total da receita prevista);



Em 2021 a rubrica apresenta R$ 276,7 milhões (representando 19,7% do total da receita prevista);
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2.

Demonstrativos de Superávit / Déficit 2018-2021

6

7

8
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CONSIDERAÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL | NOVO HAMBURGO – RS:
2.1)

Analisando a previsão orçamentária de receitas e despesas dos exercícios de 2018 a 2021, percebe-se que o gestor
determina a sua projeção de despesas conforme a sua previsão de receitas, não prevendo superávit nem déficit, e
sim, empatando as contas.
Analisando apenas as despesas relacionadas com os programas de gestão de secretarias municipais da
administração direta, que representam em média 9,43% do total das receitas previstas, é possível perceber que a
manutenção de tais programas tendem a crescer em ritmo muito superior ao da receita previstas, sendo: 8,8% de
2018 para 2019; 8,9% de 2019 para 2020; e 8,9% de 2020 para 2021.
Já o ritmo de crescimento previsto das receitas é de: 2,0% de 2018 para 2019; 5,4% de 2019 para 2020; e 4,4% de
2020 para 2021.
Vide quadro abaixo:

Questiona-se ao gestor se os números refletem a intenção de um crescimento da máquina pública em relação aos
projetos temáticos que têm por objetivo manter, qualificar e/ou ampliar bens e serviços ofertados diretamente à
sociedade?
Considerando o contrário, existe alguma intenção de implantação de ações e políticas que visam qualificar os
serviços prestado pela administração pública, como por exemplo:






Implantação de modelo de gestão de produtividade e qualidade na gestão pública;
Aplicação e ações que valorizem o servidor público;
Informatização de processos manuais;
Qualificação e treinamento de fiscais de contrato que tem por objetivo gerir contratos celebrados com terceiros;
Prioridade na alocação de CCs para servidores públicos de carreira com expertise nas suas áreas.

Existindo tais verbas, as mesmas estariam alocadas nas rubricas dos programas de gestão e manutenção das
secretarias, conforme demonstrado no quadro anterior?

2.2)

Questiona-se ao gestor, se referidos programas de gestão e manutenção das secretarias contemplam os salários
dos servidores alocados em cada uma delas?
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Isso pois, conforme dados do Portal da Transparência do Município, o valor da folha de servidores alocados na
Secretaria do Meio-Ambiente em Junho/2017 era de R$ 200.577,36, sendo que se multiplicado por 13 (12 meses + 13º
salário) chegaríamos a um valor anual de R$ 2.607.505,68. Em contrapartida, o valor do programa de gestão e
manutenção da Secretaria do Meio-Ambiente apresenta uma verba no PPA de 2018 de apenas R$ 510.223,00.
A mesma discrepância de valores também ocorre em diversas outras secretarias, como por exemplo:
Obras Públicas e Serviços Públicos Viários;
(Dados da Folha: Junho/17 = R$ 375.610,47; Estimativa Anual = R$ 4.882.936,11 / PPA 2018 = R$ 1.217.655,00)

Desenvolvimento Urbano e Habitação;
(Dados da Folha: Junho/17 = R$ 183.439,54; Estimativa Anual = R$ 2.384.714,02 / PPA 2018 = R$ 333.303,00)

Desenvolvimento Econômico
(Dados da Folha: Junho/17 = R$ 116.132,69; Estimativa Anual = R$ 1.509.724,97 / PPA 2018 = R$ 649.942,00)

No sentido contrário, existem secretaria que os dados da Folha de Pagamento apresentam valor muito inferior ao
previsto na manutenção dos programas no PPA, como por exemplo:
Secretaria de Administração;
(Dados da Folha: Junho/17 = R$ 648.990,05; Estimativa Anual = R$ 8.436.870,65 / PPA 2018 = R$ 71.463.420,00)

Gabinete da Prefeita;
(Dados da Folha: Junho/17 = R$ 388.158,62; Estimativa Anual = R$ 5.046.062,06 / PPA 2018 = R$ 11.561.616,00)
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3.

Secretaria Municipal de Educação

3.1.

Ampliação do Qualidade do Acesso à Educação (Programa 0019)

3.2.

Ampliação da Oferta de Vagas com Qualidade do Acesso à Educação Infantil (Programa 0020)
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3.3.

Escola Mais Segura (Programa 0021)

3.4.

Acessibilidade e Inclusão (Programa 0022)

CONSIDERAÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL | NOVO HAMBURGO – RS:
Em relação ao programa “Ampliação do Qualidade do Acesso à Educação” (0019):

1

3.1.a)

Referente a projeção de aplicação anual de R$ 470.000,00 na “Formação continuada dos profissionais que atuam
na Educação Municipal” questiona-se a forma que se dará essa aplicação, se de maneira pontual, genérica para
toda a rede ou de maneira individualizada atendendo individualmente os 1.350 professores1 que atuam nas EMEIs
e EMEFs do município?

3.1.b)

Em relação a inciativa “Substituição de 02 prédios de EMEFs”, o PPA demonstra que serão atendidos dois prédios
EMEFs para modernização e fornecimento de ferramentas para o desenvolvimento escolar, sendo um em 2018 (R$
1.500.000,00) e outro em 2019 (R$ 2.100.000,00). Questiona-se porque existem valores previstos para 2020 (R$
400.000,00) e 2021 (R$ 200.000,00)? A Prefeitura já tem definidas quais escolas receberão os recursos? Se ainda
não houver definição, qual será o critério adotado para a escolha das escolas?

Dados coletados no Portal da Transparência do município através da análise da Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal, referente a
Junho/2017.
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3.1.c)

Em relação a inciativa “Realização de reformas em 08 EMEFs como forma de melhorar as condições para o ensino
e a aprendizagem”, o PPA demonstra que serão atendidos oito prédios EMEFs para qualificação do ambiente
escolar e revitalização dos espaços escolares, sendo duas em cada ano (R$ 1.000.000,00 por ano). A Prefeitura já
tem definidas quais escolas receberão os recursos? Se ainda não houver definição, qual será o critério adotado
para a escolha das escolas?

3.1.d)

Em relação a inciativa “Ampliação e investimento em melhorias com novas salas em 08 escolas, modernizando e
revitalizando o ambiente escolar” a Prefeitura já tem definidas quais escolas receberão os recursos? Se ainda não
houver definição, qual será o critério adotado para a escolha das escolas?

3.1.e)

Em relação a inciativa “Implantação de quadras e ginásios cobertos”, o PPA demonstra que serão construídos 4
ginásios cobertos. A Prefeitura já tem definidas quais escolas serão beneficiadas? Se ainda não houver definição,
qual será o critério adotado para a escolha das escolas?

3.1.f)

Em relação a inciativa “Manutenção das Atividades-fim”, que representa em média 96,53% do total dos recursos
aplicados no programa em questão, questiona-se qual a análise que foi feita pelo gestor para chegar neste valor
(R$ 212.881.430,00 em 2018)? É possível abrir os números transparecendo o que esta alocado em folha de salário
de professores, merenda escolar, limpeza, etc.?
Conforme dados do Portal da Transparência do município, o valor da folha de salários de junho/2017 dos 1.350
professores que atuam nas EMEIs e EMEFs do município foi de R$ 2.906.335,06. Multiplicando o valor por 13 (12
meses + 13º salário) teremos um valor anual de R$ 37.782.335,78, o que representa 17,74% do valor total da
iniciativa.

3.1.g)

Em relação aos valores alocados em cada iniciativa do programa em questão, a soma não é igual ao apresentado
página que apresenta o resumo do PPA, fazendo o leitor deduzir que iniciativas foram suprimidas do projeto:
Exercício
2018
2019
2020
2021

3.1.h)

Resumo dos Programas
(Página 1, do ANEXO 1 do PPA)

R$ 223.761.430,00
R$ 241.096.394,00
R$ 260.035.518,00
R$ 280.099.598,00

Soma das Iniciativas do Programa

Diferença

R$ 221.761.430,00
R$ 238.796.394,00
R$ 259.635.518,00
R$ 279.899.598,00

R$ 2.000.000,00
R$ 2.300.000,00
R$ 400.000,00
R$ 200.000,00

Em relação aos indicadores do programa, está previsto algum acompanhamento com método e periodicidade
definida e com amplo e transparente acesso ao cidadão hamburguense?

Em relação ao programa “Ampliação da Oferta de Vagas com Qualidade do Acesso à Educação Infantildo Qualidade
do Acesso à Educação” (0020):
3.2.a)

Em relação a inciativa “Construção de 04 novas EMEIs para atender as demandas crescentes”, o PPA demonstra
que serão construídas quatro EMEIs, uma em cada ano. A Prefeitura já tem definidos quais serão os bairros da
cidade que serão construídas as escolas? O recurso previsto contempla apenas o investimento ou contempla
também custos para a manutenção das novas escolas?

3.2.b)

Em relação a inciativa “Ampliação de escolas”, o PPA demonstra que serão ampliadas oito escolas EMEIs e EMEFs,
sendo duas em cada ano. A Prefeitura já tem definidos quais serão as escolas que serão ampliadas? Considerando
que na iniciativa anterior, o custo médio para construção de novas escolas prevê uma média de R$ 2.637.500,00
por escola, não estaria superdimensionado os valores de ampliação de escolas que apresentam uma média de R$
1.000.000,00 por escola? Que custos contemplam as referidas ampliações?
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3.2.c)

Em relação a inciativa “Qualificar os pátios escolares, remodelando os espaços, trazendo ao mesmo tempo o
conforto e a beleza estética aos jardins e espaços de socialização”, o PPA demonstra que serão beneficiadas oito
escolas EMEIs e EMEFs, sendo duas em cada ano. A Prefeitura já tem definidos quais serão as escolas
beneficiadas? Considerando o valor médio de R$ 768.750,00 por escola com a referida iniciativa, questiona-se quais
custos compõe as estimativas de investimento da Prefeitura?

3.2.d)

Em relação aos indicadores do programa, está previsto algum acompanhamento com método e periodicidade
definida e com amplo e transparente acesso ao cidadão hamburguense?

Em relação ao programa “Escola Mais Segura” (0021):
3.3.a)

Em relação a inciativa “Aquisição de veículos para o programa Escola Mais Segura”, está previsto a aquisição de 5
veículos no ano de 2018, comprometendo o orçamento deste ano em R$ 550.000,00. Questiona-se se estão
contempladas neste valor somente o investimento (despesas de capital), ou se também há previsão das despesas
de manutenção do programa, considerando manutenção, revisão, equipe, treinamento, etc. (despesas correntes)?
Foi feita alguma análise da efetividade desta iniciativa ou ainda o estudo de alternativas viáveis, como por exemplo
câmeras de monitoramento?

3.3.b)

Conforme a LDO do ano de 2017, a prefeitura tem como meta para o final deste ano ter 87 câmeras de vigilância e
monitoramento instalada nas escolas municipais. Atualmente, qual é o índice atual relacionado a esta meta?

3.3.c)

O indicador “Dados do ROVE sobre as violências escolares” prevê a meta de reduzir em 20% os registros de
violência nas escolas, entretanto o PPA não apresenta o índice mais recente do indicador, o que impossibilita a
mensuração da meta.

Em relação ao programa “Ampliar e qualificar o número de escolas com tecnologias assistivas” (0022):
3.4.a)

Em relação a inciativa “Aquisição de tecnologias assistivas, com materiais adaptados para alunos com deficiência
e formação para professores em tecnologias assistivas e inclusão escolar”, o PPA demonstra que serão atendidos
sete escolas para receberem tecnologias assistivas (R$ 100.000,00 por escola).

3.4.b)

O indicador “Ampliar e qualificar o número de escolas com tecnologias assistivas” prevê a meta de aumentar em 7
o número de escolas com tecnologias assistivas. O PPA afirma que 46 escolas do município têm tecnologias
assistivas. Questiona-se quais escolas já possuem tais tecnologias e quais tecnologias? Também questiona-se
quais escolas serão comtempladas no programa, e qual o critério para escolha?
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4.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

4.1.

Plano Estratégico Integrado para Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Turismo e Serviços (Programa 0023)

4.2.

Pensando no Futuro de Novo Hamburgo (Programa 0024)
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CONSIDERAÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL | NOVO HAMBURGO – RS:
Em relação ao programa “Plano Estratégico Integrado para Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Turismo e
Serviços” (0023):
4.1.a)

Em relação a inciativa “Manutenção das Atividades-fim”, é possível abrir os números transparecendo o que esta
alocado em folha de salários e demais despesas?

4.1.b)

Em relação a inciativa “Implementar ferramenta de pesquisa que produza dados estatísticos do município,
adequando as informações para facilitar os atendimentos e serviços”, questiona-se se a Prefeitura já não tem
ferramenta similar? Especificamente quais dados estatísticos a Prefeitura pretende obter com tal iniciativa? O
referido investimento de R$ 8.000.000,00 nos quatro anos está relacionado com a aquisição e/ou desenvolvimento
de software?
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4.1.c)

Em relação a inciativa “Buscar parcerias público-privada com o objetivo de captar recursos para elaboração de
programas de desenvolvimento econômico a serem implantados pela Secretaria”, questiona-se que ações estarão
relacionadas com a iniciativa, tendo em vista ter um orçamento de R$ 3.000.000,00 por ano?

4.1.d)

Em relação aos indicadores do programa, está previsto algum acompanhamento com método e periodicidade
definida e com amplo e transparente acesso ao cidadão hamburguense?

Em relação ao programa “Pensando no Futuro de Novo Hamburgo” (0024):
4.2.a)

Em relação a inciativa “Manutenção das Atividades-fim”, é possível abrir os números transparecendo o que esta
alocado em folha de salários e demais despesas?

4.2.b)

Em relação a inciativa “Implantação de ciclovias em vias que interligam grandes aglomerados urbanos”, já existe
atualmente algum projeto para iniciativa? O orçamento alocado de R$ 12.400.000,00 ao longo dos 4 anos será
utilizado exclusivamente para atender o indicador e a meta de “Implantar 10 Km de ciclovias de extensão, inclusive
em área rural”?

4.2.c)

Em relação a inciativa “Executar obra da Troncal PIT - MURB.”, o que vem a ser especificamente a obra que tem o
orçamento de R$ 10.000.000,00 anuais a partir de 2019”?

4.2.d)

Em relação a inciativa “Executar obras de qualificação de vias urbanas”, questiona-se por que aparentemente há
discrepâncias no custo previsto, quando percebemos a variação de 2018 para 2019 do valor unitário, conforme
quadro abaixo:
Exercício
2018
2019
2020
2021

4.2.e)

Quantidade Prevista
308823
316455
290697
222222

Orçamento anual
R$ 6.600.000,00
R$ 25.000.000,00
R$ 25.000.000,00
R$ 20.000.000,00

Valor Unitário
R$ 21,37
R$ 79,00
R$ 86,00
R$ 90,00

Em relação aos indicadores do programa, está previsto algum acompanhamento com método e periodicidade
definida e com amplo e transparente acesso ao cidadão hamburguense?
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5.

Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal da Saúde

5.1.

Qualidade em Saúde, nossa Missão (Programa 0025)

CONSIDERAÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL | NOVO HAMBURGO – RS:
Em relação ao programa “Qualidade em Saúde, nossa Missão” (0025):
5.1.a)

Em relação a inciativa “Manutenção das Atividades-fim”, é possível abrir os números transparecendo o que esta
alocado em folha de salários e demais despesas, incluindo as despesas relativas a Prefeitura Municipal e à
19

Fundação da Saúde de Novo Hamburgo? A referida rubrica compreende 97,07% do orçamento do total do programa
para os 4 anos do PPA.
5.1.b)

Em relação a inciativa “Construir o Anexo II junto ao HMNH - Hospital Municipal Novo Hamburgo”, quantos leitos a
Prefeitura pretende aumentar com a ação? A composição dos valores de R$ 15.960.000,00 compreendem o
investimento de construção e também com equipamentos?

5.1.c)

Em relação ao indicador “Número de Unidades de Atenção Básica com atendimento especializado” que tem meta
de Ampliar para 19 o número de Unidades de Atenção Básica com atendimento especializado, onde está alocado
o investimento necessário para equipar as 18 unidades que serão contempladas? Já foram definidas quais unidades
serão contempladas?

5.1.d)

Em relação aos indicadores do programa, está previsto algum acompanhamento com método e periodicidade
definida e com amplo e transparente acesso ao cidadão hamburguense?
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6.

Secretaria Municipal da Cultura

6.1.

Promoção, Desenvolvimento, Difusão, Fomento e Democratização do Acesso à Cultura (Programa 0026)
Não há indicadores e metas definidas para o programa
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6.2.

Formação e Qualificação (Programa 0027)
Não há indicadores e metas definidas para o programa

6.3.

Informações e Indicadores Culturais (Programa 0028)
Não há indicadores e metas definidas para o programa

CONSIDERAÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL | NOVO HAMBURGO – RS:
6.a)

Considerando o programa “Promoção, Desenvolvimento, Difusão, Fomento e Democratização do Acesso à Cultura”,
com seus respectivos objetivos e programas, contando com um orçamento para os quatro anos do PPA de R$
73.181.046,00, questiona-se por que não há indicadores relacionados com as ações previstas?
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7.

Secretaria Municipal de Segurança

7.1.

Multiplicadores da Paz (Programa 0029)

7.2.

Sinal Verde (Programa 0030)

7.3.

Cidade Segura 'Todos pela Paz" (Programa 0031)
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CONSIDERAÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL | NOVO HAMBURGO – RS:
Em relação ao programa “Multiplicadores da Paz” (0029):
7.1.a)

Em relação aos indicadores do programa, está previsto algum acompanhamento com método e periodicidade
definida e com amplo e transparente acesso ao cidadão hamburguense?

Em relação ao programa “Sinal Verde” (0030):
7.2.a)

Em relação as inciativas prevista no programa, onde espera-se investir uma média anual de R$ 555.155,00 por ano,
questiona-se se está previsto algum investimento de capital nas inciativas ou se os recursos serão destinados
exclusivamente para consultorias e gastos com pessoal?

7.2.b)

Em relação aos indicadores do programa, está previsto algum acompanhamento com método e periodicidade
definida e com amplo e transparente acesso ao cidadão hamburguense?

Em relação ao programa “Cidade Segura ‘Todos pela Paz” (0031):
7.3.a)

Em relação a inciativa “Aprimorar e ampliar a videovigilância”, onde está previsto o investimento de R$ 4.865.000,00
ao longo dos quatro anos, questiona-se se não há nenhum indicador relacionado às ocorrências ou auxílio prestados
por esta ferramenta na consecução dos objetivos do programa? Quem irá operar as câmeras? O recurso será
destinado apenas para investimento da aquisição das mesmas?

7.3.b)

Em relação a inciativa “Manutenção das Atividades-fim”, é possível abrir os números transparecendo o que esta
alocado em folha de salários e demais despesas? A referida rubrica compreende 83,487% do orçamento do total
do programa para os 4 anos do PPA.

7.3.c)

Em relação aos indicadores do programa, está previsto algum acompanhamento com método e periodicidade
definida e com amplo e transparente acesso ao cidadão hamburguense?
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8.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

8.1.

Projeto Cidade Limpa (Programa 0032)

8.2.

Gestão Ambiental Sustentável (Programa 0033)

8.3.

Cidade Que Cuida (Programa 0034)
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8.4.

Controle e Bem Estar Animal (Programa 0035)

CONSIDERAÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL | NOVO HAMBURGO – RS:
Em relação ao programa “Projeto Cidade Limpa” (0032):
8.1.a)

Em relação a inciativa “Montagem de equipe para atendimento a demandas emergenciais – Equipe SOS”, onde há
investimentos previstos de R$ 1.200.000,00 para os anos de 2018 e 2019, questiona-se qual será a atividade destas
equipes e se há demanda emergencial suficiente para justificar o investimento? No que compreende o investimento
na composição destas equipes? Serão designados servidores da prefeitura para compor a mesma? E ainda, por
que não há recursos previstos para 2020 e 2021?

8.1.b)

Em relação a inciativa “Ampliação da Coleta Seletiva na cidade, envolvendo toda a comunidade”, onde há
investimentos previstos de R$ 3.600.000,00 por ano, totalizando R$ 14.400.000,00 para os quatro anos, questionase se será mantido o modelo de coleta seletiva através de cooperativas de catadores? Como a Prefeitura pretende
envolver a comunidade e como será aplicado o recurso?

8.1.c)

Em relação a inciativa “Melhorar a qualidade ambiental no município recuperando as áreas degradadas”, onde há
investimentos previstos de R$ 7.500.000,00 por ano, totalizando R$ 30.000.000,00 para os quatro anos questionase quais áreas degradadas serão recuperadas?

8.1.d)

Que tipo de investimentos compõe a inciativa “Manutenção das Atividades-fim” do programa?

8.1.e)

Em relação ao recente edital lançado para Contratação de Serviços Especializados de Saneamento e Limpeza
Urbana, o município estimava que a média mensal de resíduos sólidos urbanos a ser coletada era de 5.000
toneladas. Está correto afirmar que os “Restos da Construção Civil” equivalem a uma média de 3.500 toneladas,
em função dos indicadores propostos? O município pretende reduzir 20% desse volume reciclando mais? Por que
não há um indicador associado a toneladas recicladas?
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8.1.f)

Em relação aos indicadores do programa, está previsto algum acompanhamento com método e periodicidade
definida e com amplo e transparente acesso ao cidadão hamburguense?

Em relação ao programa “Gestão Ambiental Sustentável” (0033):
8.2.a)

Em relação a inciativa “Aquisição de software de processos administrativos ambientais e certificados de assinaturas
digitais”, onde há investimentos previstos de R$ 2.880.000,00 para os anos de 2018 e 2019, questiona-se se os
recursos contemplam somente o investimento ou se haverá uma ação paralela para justificar o montante investido?
A Prefeitura se baseou em algum modelo existente em outra prefeitura, ou em um case de sucesso?

8.2.b)

Em relação aos indicadores do programa, está previsto algum acompanhamento com método e periodicidade
definida e com amplo e transparente acesso ao cidadão hamburguense?

Em relação ao programa “Cidade Que Cuida” (0034):
8.3.a)

No que consiste os investimentos no objetivo “Melhorar a qualidade ambiental na cidade de Novo Hamburgo e
qualificar o acesso ao Parcão”, visto que os investimentos são reduzidos em 63% nos dois últimos anos do PPA?

8.3.b)

Em relação aos indicadores do programa, está previsto algum acompanhamento com método e periodicidade
definida e com amplo e transparente acesso ao cidadão hamburguense?

Em relação ao programa “Controle e Bem Estar Animal” (0035):
8.4.a)

Em relação a inciativa “Construção de um espaço adequado para a quarentena, permitindo o isolamento e o bem
estar dos animais”, qual é a estimativa da capacidade de atendimento do espaço almejado?

8.4.b)

Em relação a inciativa “Aquisição de viatura adaptada à contenção e transporte de caninos e felinos de forma segura
e eficiente e com capacidade para atender ao fluxo diário.”, com investimento previsto de R$ 252.000,00, qual é a
demanda do município em relação ao tema? Ainda, será designado servidor da prefeitura para operação da viatura?

8.4.c)

Em relação aos indicadores do programa, está previsto algum acompanhamento com método e periodicidade
definida e com amplo e transparente acesso ao cidadão hamburguense?
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9.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – FMAS

9.1.

Consolidação do Sistema Único da Assistência Social (Programa 0036)

9.2.

Restaurante Popular (Programa 0037)

CONSIDERAÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL | NOVO HAMBURGO – RS:
Em relação ao programa “Consolidação do Sistema Único da Assistência Social” (0036):
9.1.a)

Em relação a inciativa “Manutenção das Atividades-fim”, que correspondem a 92% do total dos recursos do
programa, é possível discriminar quais ações estão relacionadas na conta?
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9.1.b)

Em relação a inciativa “Formar equipe estruturada com a finalidade de capacitar os catadores”, não há nenhum
valor alocado ao projeto. Como a prefeitura pretende desenvolver a iniciativa?

9.1.c)

Em relação aos indicadores do programa, está previsto algum acompanhamento com método e periodicidade
definida e com amplo e transparente acesso ao cidadão hamburguense?

Em relação ao programa “Restaurante Popular” (0037):
9.2.a)

Em relação a inciativa “Fornecimento de refeições em local adequado para população em situação de
vulnerabilidade social”, a mesma compreende a construção de um espaço para servem servidas as refeições? Ou
o investimento refere-se apenas aos custos alimentícios relacionados com a meta de fornecer 300 almoços diários?

9.2.b)

Em relação aos indicadores do programa, está previsto algum acompanhamento com método e periodicidade
definida e com amplo e transparente acesso ao cidadão hamburguense?
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10. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação
10.1.

Planejando e desenvolvendo Novo Hamburgo para os próximos 50 anos (Programa 0038)
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CONSIDERAÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL | NOVO HAMBURGO – RS:
Em relação ao programa “Planejando e desenvolvendo Novo Hamburgo para os próximos 50 anos” (0038):
10.1.a) Em relação aos indicadores do programa, está previsto algum acompanhamento com método e periodicidade
definida e com amplo e transparente acesso ao cidadão hamburguense?
10.1.b) Percebe-se que várias iniciativas envolvem a gestão e o fluxo interno dos processos internos do município.
Questiona-se se a Prefeitura busca referências em outros municípios que tem cases de sucesso nas iniciativas do
programa? Caso positivo, de quais municípios?
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11. Unidade Executora do Programa Municipal de
Desenvolvimento Integrado - BID
11.1.

Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID (Programa 0039)
Não há indicadores e metas definidas para o Programa

CONSIDERAÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL | NOVO HAMBURGO – RS:
11.a)

É possível um maior detalhamento em que obras e ações serão aplicados os referidos recursos? A que se referem
os investimentos relacionados ao objetivo de Gestão do Programa?
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12. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
12.1.

Esporte Escolar (Programa 0040)

12.2.

Talento Hamburguense (Programa 0041)

12.3.

Parceria Legal (Programa 0042)

12.4.

Saúde Plena (Programa 0043)
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12.5.

Tô na Praça! (Programa 0044)

CONSIDERAÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL | NOVO HAMBURGO – RS:
12.a)

Em relação aos indicadores do programa, está previsto algum acompanhamento com método e periodicidade
definida e com amplo e transparente acesso ao cidadão hamburguense?
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13. COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo
13.1.

Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo (Programa 0045)

13.2.

Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo (Programa 0046)

CONSIDERAÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL | NOVO HAMBURGO – RS:
13.a)

Em relação aos indicadores do programa, está previsto algum acompanhamento com método e periodicidade
definida e com amplo e transparente acesso ao cidadão hamburguense? Ainda, nos indicadores não foi mencionado
o índice de pessoas atendidas atualmente, por qual motivo?
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14. Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e
Viários
14.1.

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC (Programa 0047)
Não há indicadores e metas definidas para o Programa

CONSIDERAÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL | NOVO HAMBURGO – RS:
14.a)

Existe uma previsão de quantidade em quilômetros das vias que serão pavimentadas ou recuperadas? Por que não
há um indicador relacionado?

36

15. Programas de Gestão e Manutenção de Gabinete, Secretarias
e Administração Indireta
Não há indicadores e metas definidas para o Programa

CONSIDERAÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL | NOVO HAMBURGO – RS:
15.1.a) Já foram feitos comentários sobre os programas de gestão e manutenção de secretarias no item 2.1.
15.1.b) Questiona-se se não há possibilidade de detalhar tais programas?
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FAÇA A DIFERENÇA
SEJA VOLUNTÁRIO!

Saiba como:
Web: http://novohamburgo.osbrasil.org.br/
http://osbrasil.org.br/
Facebook: https://www.facebook.com/osbnovohamburgo/
E-mail: novohamburgo@osbrasil.org.br
Telefone: 55 51 2108-2108
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