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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

Lei nº 061 de 21 de dezembro de 2001. 

DlSPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL 
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ PARA O 
PERÍODO 2002/2005 

A CÂMARA MUNlCIP AL estatui e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 º- Esta Lei dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2002/2005, em 
cumprimento ao disposto no art .165, parágrafo lº, da Constituição Federal, 
estabelecendo, para o periodo, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores 
e custos da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma constante 
no Anexo. , 

Art. 2º - A atuação da administração pública municipal, a cargo do Poder 
Executivo, será desenvolvida por intermédio das seguintes áreas executivas: 

I - Educação e Cultura 
II - Saúde 
III - Assistência Social 
IV - Desenvolvimento Econômico 
V - Infra-Estrutura Física 
VI - Administração e Finanças 

Art. 3º - Os macroobjetivos globais balizadores da programação de governo para o 
período 2002/2005, demonstradas no Anexo, são as seguintes: 

I - Garantir cidadania à criança e à família 
II - Assegurar serviços de proteção social à população mais vulnerável à exclusão 
III - Elevar o nível educacional da população 
IV - Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, incluindo novas 
modalidades de atendimento 
V - Melhorar o nível de renda da produção agricola 
VI - Garantir o beneficiamento e a industrialização dos produtos agrícolas 
VII - Preservar as tradições culturais 
VIII - Ampliar os serviços de saneamento básico e garantir a qualidade do meio
ambiente 
X - Melhorar a infra-estrutura urbana 
XI - Manter o equilíbrio fiscal 

Art.4º - As metas e P, oridades para o ano 2002 conforme estabelecido no A11. 2° 
desta Lei que di s ~ e sob e as Diretrizes Orçamentá,ias para 2002, estão inseridas neste 
Plano Plurianual 
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Art. 5° - A exclusão ou alternçfío de progrnm11s constantes dest11 Lei, bem como a 
inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, at ravés de Projeto 
de lei específico. 

Art. 6" - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de sua~ metas 
que envolvam recursos do orçamento municipal seguirão as diretrizes da Lei 
Orçamentária Anual. 

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a 
incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações 
não requeiram mudanças no orçamento do Município. 

Art. 8º - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 15 de abril 
de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano . 

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Santa Bárbara do Pará, 21 de dez 

MARISE AND · -ARBOSA COLARES Preü 'Municipal 
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