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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA 

lEI N11 021/g,i 

DISPÕE SOBRE A.S DIRETRIZF.:S 

ORÇAMENTÁRIAS PARA O EI.ERCÍCIO 

DE 1995 E DÁ OUTRAS PROVIDÉJ'CIA.S . 

A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará, aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei : 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - Ficam estabelecidas nos t ermos desta Lei, em 

cumprimento ao disposto no inciso III , "2Q do artigo 125 da Lei Orgânica 

do Munic:ipio de Santa Bàrbara do Pará, as diretrizes gerais para 

a elaboração dos orçamentos do Munici.pio para o exerci.cio financei ro 

de 1995 , compreendendo: 

I - Metas e prioridades da Administração PÚblica Municipal ; 

II - A organização e a estrutura dos orçamentos; 

III- Diretrizes para os orçamentos do Munici.pio e suas 

alterações ; 

D! - Ps receitas municipais; 

V - Ps disposições relativas às despesas com pessoal e en

cargos sociais; 

VI - Ps disposições finais. 

CAPÍTUI.O I 

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

Art. 2º - A Lei da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara 

do Pará para o exercicio financeiro de 1995 deverá estar compatibilizada 

com metas estabelecidas nos anexos I e II desta Lei, priorizando, 

especialmente as ações voltadas a: 

I - Educação; 

II - Saúde e saneamento básico; 

III - Agricultura. 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA 

CAPmJ1D II 

Ili\ cmw:zAÇÃO E l.8'l'llfflllA 003 ~ 

Art. 31 - A Lei Orçmientárta arua1 da ~eitunl fUlioipal 

de Santa Bároara do Pará coopreendera o Orçm&1to Fiecal e o 0rçsnento 

da Seguridade Social, coofonne o disposto na ConetituiÇBO Federal. 

Parag. Íh1co - A progi smação oos orçsnent.os fiSCaia e 

da seguridade social será apresentada coojtl'ltanente . 

Art. 41 - Constarão na Lei 0rçm1e11tárta para o exerdcio 

financeiro de 1995, as receitas e despesas da .Actninistração Direta 

e dos FU'ldos Especiais, de rrodo e evidenciar as políticas e p.rog;tSDBS 

de govein>, obedecidos, na sua elaboração, os pr1ncÍpios da Sl'll8lldade, 

unidade, equillbrio e exclusividade. 

§ 11 - Os seIViços nurúcipais rel11..l'leI'8d, inclusive 

as atividades de execução de obras pÚblicas dos quais possan surgir 

valoriza;,ão de imÓveis, cujos custos serão recuperados pela cootribuiçâo 

de melb:>ria, ruscarão o equilÍbrio da ~tão finaiceira, através da 

eficiêrx:ia na ut1117.8Çâo dos recursos que lhe forem coosignedos • . 

§ 21 - Ccrrpreenderão o Orçanento do nuniclpio, caoo decvnê.1 

eia dos princípios menciaiados ro "cap.tt" deste artigo, os orçanentos 

dos Ó~ da Aàninistração M.lnicipal e dos Fundos F.speciais. 

§ 31 - As estimativas de gastos e receitas dos serviços 

nunicipais, rem.merados oo ni::>, se COOi)atibilizarão can as respectivas 

polÍticas estabelecidas pelo governo nunicipal. 

§ 41 - O Orçsnento M.Jnicipal podera cms1gnar recursos 

para ~iar serviços de sua respa,sabilidade a serem executados 

por entidades de direito privado oo pÚbl1co,·· med1a1te caivênio, desde 

que sejan de conveniêooia do governo e tenhan denalSb'Sdo pedr'ê0 de 

eficiêooia no C1.11Primento dos objetivos determ:1nados. 

Art. 51 - O Poder Executivo M.mcipal poderá tinnar cmvê
nios can ootres esferas de governo, para desenvolvimento de progranas 

prioritários nas áreas de ecilcação, cultura, saúde, saneamento, trenspol'

te, agricultura., segura,ça e assistência social, assim cano consórcios 

canas mesnas finalidades. 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA 

Art. 6• - Oe Orçsmeritoe F1JJcais e ds segurid8de SocW 

inaclUirão as dotações correepa,dentes aoe poderes, 8elJ8 tt.t,do8 9 óryjota. 

Art • .,. - A Lei em;mient.árta ireluim, dentnit ootr'08 

dennietrat1voe. 

I - O Ca'ljmt.o das receitas oo Orçanento Fiecal e do 

Orçanento da Seguridade Social, classificadas por ca~ i:,cxn:n1CM, 

00 seu menor nível, previet.o oo art. 11 da Lei Federal n• 4.320, de 

17 de março de 1964, obedecenoo a seguinte classificação: 

1 - RECEITA 00 ORÇN,tmro Fioc.AL 

1.1 - mu:rrA 00 TEroJro KMClPAL 

1.1.1 - .AIJ.1INISTRAÇÃ DIRETA 

~ cx.tcREBlES 

Receita Tributária 
Receita Patr1mcnial 

Receita de Serviços 

Transferências Cor:-rentes 

exttras Transferências Correntes 

RmaTAS IE CAPITAL 

OperaçÕes de crédito 
Transferências de Cspital 

2 -~ 00 <B;ND'l'O Dt\ smmJWE fD:IAI. 

2.1 - AIMINIS'l'RAÇM) DIRETA 

Receitas Corn!ntes 

Receitas de Cspital 

II - Do coojt11to das despesas do orçanento f1.scal e de 

seguridã social, classificadas por categorias eca ânicas, obedeoenà:> 

a seguinte classificação: 

1 - DESPESAS 00 OOÇAMmro Fm!AL 

1.1 - Adn1n1streçã:> Direta 

~~ 

Despesas de CUsteio 

Trasnferências Correntes 

IES'ESASIECAPITAL 
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ESTADO DO PARÁ A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PAR 

Inveettmentoe 

InverBÕee FinanCeiraB 

Trmlsferêreias de capital 

2 - DFSPF.SAS 00 ORÇAMfNIO DA smJRI0AIE fUJIAL 

2.1 - Mn.1nistração Oi"'ta 

[EH.SAS~ 

Despeses de Custeio 

Tramferências Correntes 

IEH.:SASIECAPITAL 

Inveetiment.os 

Inversões Financeiras 
Transferências de Capital 

m - Do ca,jmto das despesas por poderes do Orçanento 

Fiscal e à:> Orçsnento da Seguridade Social, SJbdividincb-ee cada poder 

segurm as ·Urúdades ~tárias que os coopÕem. 

IV - Do ca,jmto das despesas por 1\n;Ões do Orçanento 

Fiscal e da Seguridade Social, especificando-se os recursos dest1nsã:s 

dentro da t\n;ão Eru:AÇÃO, à marutenção e ao desenvolvimento do ensino, 

de foma a caracterizar o ClJTl)rimento do disposto ro art. 212 da Caist1-

tu1ção Federal. 

V - Im 1nsvest1mentos cooaolidaoos previstos me dois 

orçanent.os do IDJl'licipio. 

PARAmÃR> (mm - A classificação da despesa e a cpe 

se refere o inciso II deste Artigo correspcnjelm aos ~tos 

de elementos, segundo a na:blreza da despesa. coofonne for definido 

na lei Orçanentária. 

CAPmJU>m 
AS DIREiiUZrS Im <R;ANENl'm 00 llmdPm 

SEX;ÃO I 
MS DIHEIRIZBS GERAIS 

Art. e• - A lei Orçanentária atual apresentará a prog,.sa;ão 
do Orçanento Fiacal e da Seguridade · Social, roa (1Jais deverão ca,star 

as despesas identiticadas ppor projetos e atividades, de foma a caracte

rizar as metas ruas aoões esperadas. 
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ESTADO DO PARA ARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO p 

1ur1JrUll de 
p~ (raro _ Na aueência do pl.JrC P 

inveetina,toe os projetos e ativ1dade8 OCJ1P9t!ve1B oan ° de!itd:~ 
, ooedeW Ó) o ~-

anexos desta Lei, serão considerados priori tárioe, 

OO Art. 21 desta Lei . 

Art 91 - No Projeto de Lei arçanentária aroal' 86 reoei tAIB 

e despesas serão orçadas a preço de eetent>ro de 1994. 
, c11spoe1.t1vo 

§ 11 - O Projeto de !Bi cm;anentárla ineluira 

autorizam:, o Poder Executivo a corrlgir oe valores daS receitas e 

despesas Begl.l'lOO a variaçm> de preços observada oo per!ooo CCJl1'reentt,do 

entre os meses de rutubro a dezent>ro de 1994. 

§ 21 - A aplicaç~ da correção previSta 00 paregrá:ro 
11 deste Artigo será efetuada através de ato do Chefe do Poder ExecUtiVO, 

explicitanoo o !ndice oficial adoteó:>. 

o 

§ 31 - A Lei ~anentária in:luirá d1spoS1t1VO aitori.Zll'd> 
Poder ~tivo a a~izar oo ctecorrer do exerc1cio de 1995, oo 

Inicio de cada trimestre, se necessárt..o, os créditos aruds dos Otçaaa1toe 

Fiscal e da Seguridade Social, utillzando o !ndice oficial da 1.nflaçâo 
ai:mma no pertock>, deverxk> ser abaiYado Decreto para sua efetivação. 

§ 49 - A Lei orçanentária m:luirá dispositivo aut.or.12aldo 

o Poder Executivo a abrir no decorrer do exerc!cio de 1994, créditce 
aiplementares até o limete de 1~ ( cem por cento) da despesa geral 

corrig:f.da rx>S Orçsnentos Fiscal e da Seguridade Social, media,te a 

ut1112.8Ção de recursos definido pelo artigo 43 da lei Federal n• 4.320/64. 

,) 

, Art. 10 - As despesas can juros, aoortização e encargm 

da Divida f\.mada deverão considerar apenas as · opereçÕes já cootratadas 

oo can .artorizações ccroed1das e cmtratoe assegurgdo até a data oo 
encaninhanento do Projeto de Isi Orçanentária à ·-cânara 1'tl'lic1pal. 

Art. 11 - As despesas relacimadas can os carpranissos 

da Divida Interna e Externa Mlnicipal serão asseguradas em lei em,anentá
ria, a cmta de rubrica propria. 

Art. 12 - t obri,gat.ória a destinação de recursos para 

0CJ1POr a cmtra-partida de SJl)réstimo interno e externo. 

Art. l3 - As despesas can JX,i>licidade de cada Poder, 

deverão ser objet.o de dotaçÕes orçanentárias espec!ficas,can a denan1naçã:, 
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ESTADO DO PARÁ Á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAfHA nARJJAfiA DO PAR 

--- -

""'.._11 nrrr __.,,,, ) do 0:9 ,rb:, 
n-, Cldflde", ~ o Umit,e dfi! 1" (t.111 ,~· r.,,,, w 

Pntvato. 

Art. u - >.a ~ do rrm1dp10 O(J'II " ~ 4t 

deeenvolvtmento do er181no MO podemo M r 1n!'erior1'fll 8 ~ (~ 
4 

cinco Por Cfflto) da Heceita oo In'poot.o8, 001p1 eerid1dlll e prowrd~ 
de tnll8ferênc1ae, oonfonne estabelecido no Art . 212 de c,:nwtitlliÇMJ 

Federal . 

Art. 15 - o Orçamento do lb11c{pio, oo,terá ~ 
te : 

1 - Recursos destinados oo pegsnento doe <Xll4>1""
1990fl 

da olvida Interna f.tJrúcipal, se tnNer. 

n - Recureoe dest1.nados oo Poder Judiciário pera O cuq>ri

mento do CJJe d1spÕe o Art. 100 e Pat'8gMfo da eoost1tuição Fedenll· 

Art. 16 - Não poderão ser f'1xadas despesm sem cpt estejan 

definidas as tootes de recursos, ca,fonne d18poeto no Art. 167, 1nciao 
II da Caisti MÇQ:> Federal • 

. Art. 17 - Poderá ca,star oos Orçarentoe F1sCal e da~ 

de Social, dotação global sob a deron1nação ''ReaeIW. de Qxltigência", 

que será utilizada caoo foote catpenSat;Ória para aberb.lra de créd1 tos 

Adicicnús. 

SFJifilJ II 

~ blHEiiU.2&5 .00 CR;AMflffl) F'm:'.AL 

Art. 18 - Os Projetos e Atividades oos órgãos da Aãn:1nistr&

ção Direta, iroluldoe oo <m;snento de que trata esta Seç«> cc11tará 

oan os recursos provenientes: 

I - Das Receitas Prq)rias. 
n - Das Receitas Transferidas das Esferas Govemanentais 

e/oo da Esfera Privada, e 

m - Da realização das operações de crédito. 

Art. 19 - Na tixa;ão das Despesas serão obselVnllS &'!J 

prioridades ca,suntes doe anexos I e II dest.a Lei. 

~ III 
~ DlHr.iiuil.S ~ 00 <lr;AIBffl) Da\ smBDWE SX:W. 

Art. 20 - O Orçanento da Seguridade Social carpreemerá 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA 

---
tÔdoa 08 Órgãos e entidades da Adninist ração Direta , bMI caoo Ft,doe 

que desenvo1vm, ações nas áreB.B de saúde, Previ dência e AMistMOia 

Social . 

Art. 21 - o Orçmiento da Seguridade Social conterá can 

recursos Provenientes : 

I - Das Receitas proprias doS Órgoos, t\XlÕ?B e entidade8 

que integnrn exclusivmiente o orçanento de que trata 

esta seção; 
n - Dos recursos transferidos do Govern:> Federal pelo 

Sistema único de saúde e demaiS recursos transferi

dos das esferas governamentais e/oo. Entidade 

Privada; 

m - De transferência do Orçarento Fiscal, e 

1V - De outras fmtes previstas na Lei orçanentária. 

Art. 22 - Na rix.:ção das despesas serão observadas as 

prioridades relativas às especificaçÕes nos anexos I e II desta Lei . 

SEX;ÃO rv 
OC6 FCNm EmX:IAIS MMCIPAIS 

Art. 23 - Será elaborado para cada Fundo Especial 1'tlnicipal, 

um plano de aplicação, cujo conteúdo será o seguinte: 

I - Fmte de recursos finareeiros na qual serão indicadas 

as fontes de recursos financeiros detenninados 

na Lei de criação, classificados nas categorias 

econ&nicas, receitas correntes e receitas de capital; 

n - Aplicações, oode serão descriminadas: 

A) As ações que serão desenvolvidas através dos 

fundos ; 

B) Os recursos destinados ao CtlJl)rimento das metas 

e das ações classificadas sob as categorias 

ecaiêmicas, despesas correntes e despesas de 

capital. 
Parag.Ílüco - Os planos de aplicação serão parte integrante 

do Orçamento do 1"JnicÍp1o. 

CAPm)W V 

n\S RDXt'J'AS IUilCIPAIS 

Art. 24 - Constituem Receitas do ltlnicÍpio, as arrecadadas 

pela .Adnin1stração Direta rrunicipal, proveniente: 
I - A 
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WlJ~Do Do PARA 
ITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA 

--
ll - De ntiv!cladee oconêmicM mcecut.adM oo c,.,e po9IIMffl 

Vir a aer executed88 • 
' 

UI - De tl'811.8ferêreiae orimdae de rutnJS esfenM [Plf1ff'WJ,-

mentais ru de esfera Privada, por força de "8l"drll~ ,to 

constitucional rude coovênios ; 

IV - De enpréstiroos e financianentos can praro euper1or 

a ooze meses, autorizados por lei especln.ca, v:!rntl.a
dos a obras e serviços ~licos; 

V - &rprestimos tanados por antecipaçoo de Receita. 

Art. 25 - A estimativa das Receitas p~rias rruúcipais 
C<>nsiderará: 

I - Os fatores ca,jmturais e estruturais que possan 

Vir a influênciar na arrecadação de cada tente 
de receita; 

n - As poli ticas nunicipais inplernentadas na área fiscal, 

dentre elas, os mecanisoos de correção da lhidade 

Fiscal; 

IlI - As al tereções na Legislação Tributária para o exerci-
cio de 1995. 

Art. 26 - A estimativa das Receitas Correntes das operaçoes 

de crédito será feita de acordo can o crooognrna de deseni:>olso dos 

contratos Já .finnaoos e/ru can autorizações ~ediclas e desent>olso 

assegurado para o exerofoio de 1995. 

Panrg. Ú1ico - A cmtratação de enpréstiroos estará ccn:licio

nada à capacidade de endividanento do nunic!pio, obedecerm a critérios 

~stabelecido pelo ~ Central do Brasil e desde que se destinem, 

carprovadanente, à realização de obras esseR::iais ru a prestação de 

serviços fundanentais à população. 

Art. ~ - O 1"JnicÍpio fica obrigado a arrecadar t.odos 

os tributos de sua carpetência. 

CAP.hw> VI 

MS DJ.Sf00Içi1f.s RELATIVAS As msPEW> <XII Fm:n\L E .FX'.ARn> ~ 

Art. 28 - As despesas can pessoal e encargos sociais 

deVerão obedeeer o seguinte critério: 
r - Não serão superior a variação ck:> !nelice de 1nt1ação, 

respe1tanoo o limite estabelecido no Art. 38 do ato 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARÁ 

------
Das disposições transi t;Ór198 d!l casti tui<;MJ feó,~' 

ressalvada a int>lEW1taç80 oo 8ietemll de clMMJit1c.aÇ80 

de cargos e ealÁrioa e pl.8no de ctll'T'eil'1l roe aervidor'efl 

rrunic1pais . 

r.APfmnvm 
Ot\S DISK61,p.8 rnw:s 

Art. 29 - As prq)Oatas de rrodificaçÕes de Lei ~• 

pelo legislativo, a que se refere o Art . 127 e seus Parágrafos d& Lei 

Orgânica oo 1'llniclpio de Santa Bárbara do Pará, serw:> apresentada8 

can fonna, o nivel de detal.hanento, 08 demoostrativos e as infvnnaçoes 

estabelecidas para os orçanentos. 

Art. ~ - O Prefeito poderá propor JOOdificaçôes oo Projeto 

de lei OrçBnentária através de mensagem à câmara M..mcipal, de acordo 

can o disposto ro Parágrafo 511 oo Artigo 127 da Lei Orgânica. 

Art. 31 - O Projeto de Lei Orçanentária deverá ser aprovado 

até o término de corrente Sessão Legislativa. 

Parág. Íh1co - caso o Projeto da Lei 0rçsmentária nao 

seja aprovado até o Inicio do exerclcio financeiro de 1995, a SR.18. progra

mação poderá ser executada até o limite de \.111 ooze avos de total de 

cada ootação, atualizada. roa tenros dos parágrafos 1R e 21 oo Artigo 

911 desta Lei, para atender despesas inadiáveis, em cada mês, até que 

o Projeto de Lei seja aprovado. 

Art. 32 - A Lei Orçanentária 81'1..18l. nao cmterá dispositivo 

estranho à previsão da Receita e a Fixação da Despesa, não se incluindo 

na proibiçEK> a autorização para abertura de créditos adiciaiais suplemen

tares, inclusive q>eração de crédito por anteci~ da receita, nos 

ternDS da Lei Federal n11 4.320/64. 

Art. 33 - o Projeto de Lei Orçanentária será apresentado 

can a fomia e o detal.hanento descri to nesta Lei, aplicsxk>-se, oo ~ 

couber, as demais disposições legais. 

Art. 34 - Esta 11!1 entra em vigor na data de SR.18. publicação, 

revogadas as disposições em cmtrário. 

GABINETE 00 PREFEITO, em 1R de outubro de 1994. 

~<27.ARidoauRm 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEJTURA MUNfCIPAL DE SAPHA BARBARA 00 PARÁ 

IWJlJl 

LU IE lJ1.HEbiLZlS ~ 
FmciCIO DE 1995 

~ ~ oo me .mmrIW PARA ~ ro (JÇlflfDlfO nJ01-

1 - IEiFJMJLVI1'Effl) El'.XIOOCX) 
1.1 - Ireentivar a ~ e o oanércio oc,n 8Q088 

nas áreas de : 

1.1.1 -~ 
A) Coostruir, ~rar e ordenar os ~ relat1"'°9 

a mercados, mrto-merca108, carplexos e feiraS, an
de oferecer aos feirentes e à _pop 1JSÇM irelho~ condi

çÕes de h1g1êne, ca,forto e segurança, além de an 

~roveitanento mais racicnal dos espaços; 
B) Praoover a capac1ta;ãc, profissicnal dos agentes acaâni

cos envolvidos no processo de abastecinerto do nutiCÍp1o, 

através de recursos de caráter social, mercaàll.Ógico, 

higiênico, sanitário e de gererx:ianento, inclusive 

em ca-ivênios can entidades especial1zadas para este 

fim. 

1.1.2 - PROIU'.;ÃO 

A) Incentivar prod.Jção básica de alimentos, através de 

apoio técnico e financeiro ~ pequenos proàltores 

locais, can prioridade para associaçÕes ccm.m. tár1as 
e de p.roc:lltores. 

B) ~tivar a participaçã, de pequenos prodrt:ores e 

artesões em feires, exposiçÕes e rutros evsrtm, (XIJI 

objetivo de divulgar a prodlção de oosso IIUÚCÍpio. 

C) Assi~ia técnica a cr1Ed:>res de animais, cem o 

objetivo de melhorar a renda:· dos mesoos e a dieta 

al1mentar das tanilias de baixa renda, can ênrase 
para o abasteciment.o do nmiclpio a preços mais baratos. 

D) Csdastrar o set.or proà.ltivo de Santa Bárbara, possibili

tando melhor pla1ejanent.o oo meSll> e a identificação 

das potencialidades ecaônicas do nuúclpio. 

E) Irantivar e subsidiar a 1nplantação de novas in<Ílstrias 

em nosso rruúcÍpio, da1do ênrase a absorção de mão 
de obra local nas ffll!tml8S. 

F) Apoio técnico e financeiro ao pequem pescador especial-

Rodovia Augusto Melra Filho, Km 15 s/nº - Fone: 724-1000 
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do nuucfp1o. 
G) A caistruçiio de poços artes1moe can o ob~ivo de 

incentivar a agricultura. 

H) Inplantação de oort.as, empoe de procl.lçio de mdM 

e sementes e casaa de farinha ccm.m.táriae e tsmilurM• 
1.1.a - cn4:Rcro E SERVI~ 
A) Estinular a canercial.1~ direta entre o pecµ,n0 

Proà.Jtor e o COOSl.lnidor local eliminando a figur8 

do atravessador, can ênfase 80 barateanento dos proâ.JtOS 

básicos. 
B) Exercer o cootrole e a t1scalizaçso dos tl!IUIU"ios que 

exercen suas atividades ecaimlcas na via ,Plblica, 

inclusive em eventos especiais,can ênfase 80 ordeia1&1to, 

higiêne, qualidade e preços, observando-se o curprimento 

do CÓdigo de Posturas do MmiCÍpio. 

2 - INffiA-ESTRUl'URA FÍSICA 

2.1 - SISTEMA VIÃRIO 

2.1.1 - 'I'RANSPORTES 

A) Proceder melhoranentos na r,ede viária da sede do mniCÍ

pio, especialmente nas vias de tráfego de coletivos. 

B) Aterranento de vias sect.11dárias, priorizando aquelas 

que estiverem can mais difiaüdades de tráfego, cem 

sol~ s.inplificadas para a pavimentação das mesnas. 

e) Rever a regulanentação dos proced1mentos de obres 

em vias e logradruros ,iiib11cos, de fonna a ter total 

cootrole sobre as 1nt.ervery;Ões no Sistema Viário M..nlci

pal. 

D) Proceder melhoranentos na rede viária dos d1stri tos, 

vilas e localidades do nmiCÍpio, oan soluções sinplifi

cadas para a pavinaltação das mesmas. 

E) Proceder a mam~, recüperação e coostrução de 

estradas vicinais do nuúcÍpio, de t'onna a proporciCl'lar 

coodiçÕes de eSCOfll1SI ,to da Pnx:bwào agrq,ecuária e 

ao acesso das cc:m.nldades aos serviços ot'erecidos 

nos centros ma.is desenvolvidos. 

2.2 -SANF.AMENlU 

2.2.1 - SIS'IDfA DE DRENAGDf URBANA 

A) Realimr estudos para desenvolver o Sistema de Drenagem 

umana do rra.nicÍpio, possibilltad:> o escoanento das 

águas plwJ.ais, proporciooando melmn,s Caldições 

Rodovia Augusto Meira Filho, Km 15 s/n<J - Fone: 724-1000 
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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA nAnnARA 00 PAHA 

dft higin e oc.nfortn ROO ret1ldent.Atfl nM ÁreM .-t.endfdM. 

2.2.1 - N4'1..IAÇN), ~ E RFJCNN')D C..: vrlaJl.00 
F: Fl;\JIPAMENIU5. 

A) Aquisição oo velculoo e t,qlliparmto,, ocin o objet1vo 

de lJll)liar a sficiêreia doo eerviços bésiOOft 
de Smta Bároant. 

2.2.3 - TREilWlmro DE RECURSOO lt.f,Wn; 

A) Capeei tar e reciclar o peeaoel ~ trabB1ha MS ÁreM 

de saneanento, objetivmm a ot1mizaç«> dae tare!• 

de sareanento. 

B) Praoover interoârbio e oawênioe can entidedeS ~licas 

e particulares, oojetivmtâ:> o treir'lllnento de recuraoe 

tunanos e o desenvolvimento de progtiElll'IS de ed.JCeçâo 
à pcp1Jaçio na área de sáx1e e saneanento. 

2.2.4 - SISTEMA DE ABASTECDEffl) DE ÍG.JA 

A) Anpliação e marutenção da rede de abast.eeiml!lnto de 

água nà sede do 11lllÚclpio e 1np1antação em rutras 

can.mdades. 

B) Per.furação de poços artesianos em esoolas, CCIIUlidades 

e áreas rurais, oojetivanoo o desenvolvimento agrlcola. 

2.3 - URBANISK> 

A) Pra!Dver can coq,eração técnica e/ru :f"1nanceira de 

enti<Bles Jijbucas ru particulares, a 1.nplentação 

do Pla,o Diretor do M.m.cipio, visando a ordenação 
rlsico-territorial., social e eca,Õmica ck> nuu.clpio. 

B) Irrplantar infra-estrutura adequada e necessária ao 

desenvolvimento do JJUniclpio. 

C) Refonnar, atpliar, coostruir. e reurbanizar praças, 

Jardins, parques e vias p'.ibucas. 
D) Ordenar a rede de águas pluviaia oo rruu.clpio. 

E) F.stinular e praoover o ret'lorestsnento das nascentes, 

bacias, rios e igarapés, can o objetivo de proteger 

e recuperar a mata ciliar. 

F) Pavimentação as:fál. tica ru em blokret de ruas primipais 

e aternrnent.o de aecmdárias. 
G) .Anpliar e manter a .rede de num.nação ~lica e de 

distrJ.ruição de energia m nuu.clpio. 

H) caistrução, aipliação, retomlll e nK>rdenmlento dl!t 

cemitérios, ioolusive can aquisição de terrenos eat1 

este f1m espec{tJ.oo. 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARÁ 

■) Caleervação cbt1 propr108 rn..m.o1paia e mi,1.tm' c,cntrole 

na exectJQão de OOVM obra11 f,d>licas , cbjetivrird> beiX8l' 

cuetoa e tWitar d9aperd1oioa. 
1) Fi80alizar e ordenflr oa eflP9Q08 urbi,i lt)8, controlando 

a execução de obrM particulares, atr,JYM da ~ 
de projetos e licerYwB. doe rnMJTl'.)8 epÓfl vu,t;ori.A, irolu!Jiw 

de alinhmlentos. 

3 - rnFRA-ESTRlm.JRA 9XIAL 

3.1 -~ 
3.1.1 - DESEN\IOLVIMDm) INSTI'IOCICJW. 

A) Pranever estu:kle e P"'8<Jl1 ses, vi.serd:> 1dent1ficar 

f'at.ores detenninant.es do rerntment.o escolar 811 tenn:> 

de aprovação, n!J)et.ência e E!'Y9S80, procu:rsndO el.1m1ns:r 

as caJSas de ba1x.oe rendimentos. 
B) Investir na orgaúução oo sistema ecb3::iooal, através 

da 1ntegrew;,ão da rede nunicipal can a rede estmDl1 
e escolas particulares, visando o plmeJara,to gl0bal 

da ecilcação oo ll'UlicÍpio • 
. C) Organizar os órgãos e set.ores da 

MJnicipal. 
D) Investir na capacitação <X>S prof'essores, através de 

cursos de atualização e reciclagem pedagÓg1ca. 

3.1.2 - msoo FUNilAMl!Nl'.AL 

A) Praoover açÕes setorizadas visanà> a errac11caçã:, à) 

analfabetisro. 

B) Assesao:ranent.o t.écnico-pedagÓgico e aàn1nistrat1vo. 

3.1.3 - ~00 REGULAR 
A) Provisão de material de COR3llllO, d1dático-pedagÓgico

desportivo pennanente, necessfu.ios ao desenvolvimento 

das atividades. 

B) Assegurar a melhoria, mar1.1tervwio e a expmmão da rede 

rlsica, através de refonnas, arpliaçÕes, substituiçÕes, 

adaptaçÕes e caistru;ões de espaços adequaoos as ativida

des escolares. 
C) F.quipanento e reequipsnento das escolas nuucipais. 

D) Aquisição de âurus escolar. 

3.1.4 - EimAÇÃO Pftt-mx,LAR 
A) ExpalSâo das classes da pré eooolar. 
B) Assessoranent.o técnico-pedagÓgico. 

C) cawênios can entidades CO'IUlitárias para ~ 
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o) oerwt:ruoio dn linÚto <11 ,aporte nuuoipal. 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA DARHARA DO PARÁ 

/\) /\rnJis têncin tÓCnico-pcck1i~Ógico. 

l1) Concessão ele lJOl RH,<; u0 cf;tur.lo, rr.'Jt/.::rl nl did,1tiO.J (Y-".,colnr 

e apoio firumceiro poro transporte c,,eolar. 

e) /\J.nmntnr a oferta de vagas, atrmrés de rrecaniSTOS 

de emergência can a efetivação de convênioo can cent ros 

ccm.mitários, encapação de espaços al tem a.ti vos, caro 
clubes, centros sociais e sedes ccmmtnrios, 

D) Aquisição de material de cantin".. e gêneros al irrentÍCios 

para canplerrento do progrooia de merenda escolar , inclusi

ve cana manutenção das hortas escolares . 

E) Transp:irte para serviços pertinentes a área de educação . 

3 . 2 - CULTlIDA 

3.2.1 - DESENVOLVIMEN'ro CULTURAL DA COMUNIDADE I..IXAL 

A) Inventário da rrerroria cultural do íll.l!ÚcÍpio. 

13) Construção de centros sócio-culturais nas caruniclades. 

C) Descentralização dos aspectos culturais e urbanos , 

visando ·oportunizar a participação das demais carunidades 

no processo cultural. 

D) Construção, equipamento e 

pÚblicas. 

-expc'111Sa0 de bibliotecas 

E) Subvenção a grupos folclóricos e entidades culturais. 

F) Realização de feira da cultura e junina. 

3.3 - ADMINISTRAÇÃO DO DESENVOLVIMENID 

3.3.1 - ADMINISTRAÇÃO 
A) Capacitação profissional dos servidores dos níveis 

técnicos-pedagÓgicos, gerencial e administn:1.tivo . 

B) Irrplantar o inventário dos bens rroveis e irroveis do 

nuniCÍpio processando a regularização daqueles que 

não estão legaliza.dos , de forma a oportunizar un efetivo 

controle de acervo patrimÔnial do rrunicipio. 

C) Reordenamento ad'rij.nistrativo . 

3 . 3.2 - EDIFICAÇÕES P(IBLICAS 

A) Construção do pred.io da Prefeitura M.micipal. 

B) Construção do pred.io da biblioteca nunicipal. 

C) Construção da garagem do rruniCÍpio. 

D) Construção, refonna/adaptação de pred.ios para funciona

roonto de órgãos da adninistração rrunicipal. 

4 - ÁFEA POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

4.1 - FINANÇAS 
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A) ot1m1zação doe eet:oree de ~• 

finanças e caitab111dsde da Prefei b.Jr8• { 
(t) nud,C pi.O• 

B) Prcm:Jver melhor1al!I ro aparelh> a11ece-Whr" 
e) Aparelhanent:o doe eetX>res de t'i,n8r'Ç88 da Prefei tuf'll• 

D) Capacitação doe eetvidorM doe órii,oa de~• 

4.2 - AOONISTRAÇM 
A) Reordenanento doe setores amd,nistratiY08, v1.88flÓ' 

a ot1m1.mção doe mesooe. 
B) Revisão e ~tação da legisl.aç«> nut1cipe.l àl!I nor,111115 

caisti tlEicnais vigentes. 

C) Cattrole e gerereianent.o doe fUl008 r,micipeis• 

GABrnETE 00 PREFEI'ID DE ST• BÃRBARA 00 PARÃ, E2t1 111 de a.mJB00 DE l994• 

Prefe1 tX> M.Jnic1pal 
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