
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 
------------------------------- ------------------------------- 

EXERCICIO DE 1.996 
------------------ ------------------ 

ANEXO ONICO 

METAS PRIORITÁRIAS DO PODER EXECUTIVO PARA 
ELABORAÇAO DO ORÇAMENTO FISCAL 

I - INFRA ESTRUTURA SOCIAL 
-------------------------- 

a)- ADMINISTRAMAO 

1- Desenvolvimento 

1.1- Revisão do cadastro funcional do quadro permanente da 
Prefeitura Municipal de Altamira. 

1.2- Reordenamento Administrativo. 
1.3- Implementação do Concurso Público, setorizado. 
1.4- Implantar a gerência e controle do acervo patrimonial 

móvel e imóvel do Município, a partir da doação de 
procedimentos informatizados que visam a padronização 
Municipal. 

1.5- Revisão 	e adaptação da 	legislação à norma 
constitucional vigente. 

1.6- Equipar os Orgãos do Setor de Pessoal, recursos 
humanos, patrimônio, processamento de dados, 
contabilidade, Finanças e outro afim. 

1.7- Capacitar e treinar os servidores da administração. 
1.8- Implantar o regime jurídico único. 

2- Edificaç6es Públicas 

2.1- Reforma, recuperação e ampliação dos próprios 
municipais. 

2.2- Reequipamento dos 	prédios, sedes dos órgãos 
municipais. 

3- Planejamento 

3.1- Reformulação do Organograma e funcionograma da 
Prefeitura Municipal. 



3.2- Desenvolver o Plano Municipal de Informática, que 
possibilitará ampliar o gerencíamento e controle das 
ações, objetivando subsidiar o planejamento na tomada 
de decisões. 

4- Finanças 

41- Otimizar o sistema de administração tributária, 
financeiro e contábil do Município. 

4.2- Revisão e atualização das aliquotas fixadas para cada 
espécies tributárias. 

b)- Educação 

1- Desenvolvimento Institucional 

1.1- Garantir a instalação, normatização e regulamentação 
das ações gerais da implantação da Secretaria 
Municipal de Educação, promovendo a melhoria do seu 
desempenho institucional. 

1.2- Ensino Fundamental 
a)- dar continuidade ao processo d e erradicação do 

analfabetismo através de um plano de ação 
setorial. 

b)- propocionar assessoramento técnico-pedagógico e 
administrativo de modo a garantir o pleno 
funcionamento do sistema de ensino. 

1.3- Educação da criança de O a 6 anos. 
a)- manutenção e equipamento das creches existentes. 
b)- aberturas de novas creches. 

1.4- Educação pré-escolar 
a)- expansão das classes do pré-escolar. 
b)- assessoramento técnico pedagógico. 

1.5- Ensino regular 
a)- provisão de material de consumo, didáticos-

pedagógicos, 	permanente, 	necessários 	ao 
desenvolvimento das atividades escolares. 

b)- melhoria e expansão da rede física, através da 
construção, reforma e amplianção dos espaços 
escolares. 

c)- reequipainaneto das escolas municipais. 
1.6- Educação especial 

a)- assessoramento técnico pedagógico. 
b)- adaptação, reforma e aparelhamento das classes 

especiais. 
c)- implantação de programas e serviços  de educação 

especial. 
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d)- aquisição 	de 	material 	pedagógica 	e 
administrativa. 

e)- capacitação de recursos humanos, através de 
treinamento específico- 

1-7- Viabilizar recursos para atendimento do exame do 
Pezinho (Fenilcetonúria e Hipotireoldismo congênito) 
e prevenção do câncer ginecológico, como obrigações 
do Governo, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

1.8- Viabilizar recursos para atendimento ao programa da 
osteoporose. 

1.9- Viabilizar a criação de um programa especial para 
educação escolar indígena visando atender as escolas 
indígenas do Município, em convênio com o Ministério 
de Educação e Cultura, com a Fundação Nacional do 
Indio, a Secretaria Estadual de Educação do Estado do 
Pará, Universidades Públicas e entidades de apoio à 
causa indígena. 

2- Assitência a Educandos 

2.1- Assessoramento técnico pedagógico. 
2.2- Coordenar, promover e avaliar a execução dos programas 

de assitência ao estudante no Município de Altainira, 
promover medidas que possibilitam o seu 
aperfeiçoamento. 

2.3- Estimular e promover a participação de órgãos e 
instituições que de alguma forma possam contribuir 
para o melhor aperfeiçoamento dos programas de 
assistência ao estudante. 

2.4- Concessão de bolsas de estudos e material didático e 
escolar. 

2.5- Aquisição de material de cantina e gêneros 
alimentícios que façam parte do programa municipal de 
alimentação escolar. 

2.6- Confecção de carteiras, quadros negros, armários, 
mesas, cadeiras e afins. 

2.7- Transporte e armazenamento de gêneros alimentícios 
e material didático. 

c)- Cultura, Desporto e Turismo 

1.0- Desenvolvimento Institucional 
Garantir a instalação, normatização e regulamentação das 
ações gerais da Secretaria da Cultura, Desporto e 
Turismo, promover a melhoria e seu desenvolvimento 
institucional. 

3 



Prefeitura Municipal de Altamira 
Estado do Pará 

2.0- Cultura 

a)- apoio a instalação e aparelhamento da Secretaria 
Municipal de Cultura, Desporto e Turismo. 

b)- oferecer estímulos concretos do cultivo das ciências, 
arte e letras, através da Casa da Cultura e demais 
órgãos ligaddos às atividades culturais do Município. 

c)- manutenção e atualização da Biblioteca Pública 
Municipal. 

d)- realização de eventos culturaris. 
e)- instalação, 	aparelhamento e manutenção da Praça 

Cultural destinada a grandes eventos culturais do 
Município. 

f)- criação, 	aparelhamento e manutenção de Museu 
Municipal com apoio a defesa e valorização do 
patrimônio cultural e artístico do Município. 

3..0- Turismo 

a)- incentivar o turismo como fator de desenvolvimento 
sócio-econômico-cultural. 

b)- atrair o interesse empresarial privado para o 
desenvolvimento de projetos turísticos do Município. 

c)- instalação de aparelhamento de um Setor Municipal de 
Turismo. 

d)- oferecimento de recursos necessários para que os 
eventos culturais do município sejam amplamente 
divulgados, desenvolvendo o potencial turístico do 
Município. 

4.0- Desporto 

a)- Instalação e aparelhamento de um Setor de Desporto, 
com atuação vinculada à Secretaria Municipal de 
Cultura, Desporto e Turismo. 

b) Desenvolvimento de programas voltados a manutenção de 
áreas para ensino e prática de esporte e lazer 
comunitário. 

o)- promover e apoiar promoções desportivas e de lazer 
mediante manutenção e aparelhamento de espaços 
existentes no Município. 

d)- apoio e manifestações desportivas e de lazer, 
mediante estímulos concretos para realização das 
mesmas. 

e)- incentivo ao esporte amador. 
f)- conservação e manutenção do estádio Municipal. 
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Prefeitura Municipal de Altamira 

g)- construção, aparelhamento, conservação e manutenção 
do Ginásio Poli-Esportivo, como opção de sede para 
grandes eventos esportivos e culturais. 

h)- assessorar a educação física e promover o desporto 
escolar, através de metodologia e atividades 
desportivas que possibilitem ao educando a vivência 
do processo competitivo, como recurso para o 
desenvolvimento da destreza e criatividade. 

d)- Saúde 

1- Desenvolvimento Institucional 

1.1- Garantir o pleno funcionamento de toda a estrutura do 
sistema de saúde do Município. 

1.2- Formar equipes multiprofissionais e interdisciplina-
res para atuar em ações preventivas e incrementar as 
ações de saúde do Município. 

1.3- Promover a divulgação de informações educativas em 
saúde junto a todos os meios de comunicação. 

1.4- Garantir a elevação quantitativa e qualitativa do 
atendimento à saúde em geral. 

1.5- Garantir atendimento permanente em saúde para a 
população na zona rural e ribeirinha, e nas áreas 
indígenas. 

1.6- Implantar um centro de apoio em diagnóstico completo 
e garantir o seu funcionamento. 

1.7- Criar um Banco de Dados lnico de todos os Serviços de 
Saúde realizados no Município de Altamira, disposto 
de forma compreensível a qualquer Nível de clientela. 

2- Recursos Humanos 

2.1- promover a formação, reciclagem e atualização de 
profissionais de saúde em todos os níveis. 

2.2- Garantir a formação e presença de equipes das esferas 
estadual e federal, para assessoramento técnico-admi-
nistrativo na área de saúde. 

2.3- Promover a contratação de pessoal qualificado para o 
atendimento fixo em área indígena. 

3- Planejamento 

3.1- Possibilitar a elaboração de projetos e convênios para 
captação de recursos nacionais e internacionais, 
visando a otimização dos serviços de saúde. 
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Prefeitura Municipal de Altamira 

3.2- Promover estudo urgente sobre o saneamento básico do 
Município, por equipes especializadas. 

II - INFRA-ESTRUTURA FISICA 

1- TRANSPORTE 

1.1- Sistema Viário 

a)- promover a 	ampliação e conservação do 
Sistema Viário do Município, tomando, entre 
outras, as seguintes providências: 

1- recuperação da pavimentação de ruas e 
travessas; 

2- implantação de novas vias aterradas, com 
solução de drenagem resolvida 	através 
de serviços de valetamento, sargetamento 
e esgoto; 

3- abertura de ruas; 
4- recuperação e abertura de estradas e de 

ramais vicinal, com vistas a garantir o 
escoamento 	da 	produção agrícola do 
Município - 

1.2- Sistema Hidroviário 

a)- planejar a construção de um terminal fluvial 
para melhorar e servir a comunidade, no que 
tange a movimentação de embarcação do serviço de 
transporte de carga e passageiros; 

b)- melhorar as condições de trafegabilidade 
nas vias navegais do município, com a retirada 
de entulhos dos rios, igarapés e furos. 

2.1- Ampliação e manutenção do 
de resíduos sólidos. 
a)- ampliar e reformular o 

transporte dos resíduos 
varrição de logradouros 
mercados, matadouros e de 
inclusive aumentando o 
coletoras de lixo. 

vo~1, 	
É) 

sistema de coleta 

sistema de coleta e 
sólidos oriundos de 
públicos, feiras, 

coleta 	domiciliar, 
número de caixas 



b)- administrar a formação dos bolsões de lixos 
localizados às proximades da zona urbana, de 
modo a garantir que não venham gerar 
desconforto à população 

e)- implantar e a frota específica destinada 
exclusivamente a coleta, transporte e objeto 
final dos resíduos sólidos, coletores de 
lixos, papa lixo, pá carregadeira, caçamba e 
vagonetes. 

2.2- Renovação e Ampliação da Frota de Veículos e 
Equipamentos. 
Aquisição de Veículos e equipamentos destinados a 
ampliação da eficiência dos servidores básicos do 
Município, incluindo carros, tratores e outras 
máquinas necessárias a manutenção da limpeza e 
drenagem urbana e conservação viário, 
terraplanagem, transporte e outros. 

2.3- Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos. 
Garantir as condições favoráveis de operacionali-
zação dos veículos e equipamentos que compõem a 
frota do Município, de modo a mantê-la em 
permanente estado de conservação e uso. 

24- Sistema de Abastecimento de Agua: 

a)- ampliação do micro-sistema de abastecimento 
de água favorecimento das populações residentes 
nas periferias da cidade que não são providas 
de água potável, bem como as comunidades rurais 
e ribeirinhas. 

b)- perfuração de poços artesianos. 

III - EONOMIO 

1- AREA ECONOMICA 

1.1- Reestruturação do Sistema de Abastecimento do 
Município. 

1-1-1-  Abastecimento 

a)- construir, 	recuperar e aparelhar hortos, 
mercados e feiras livres afim de oferecer aos 
feirantes e a população corno um todo, melhores 
condições de higiêne, conforto e segurança, além 
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Prefeitura  

de proporcionar maior consistência para o 
programa de abastecimento do Município; 

b)- viabilizar a capacitação profissional dos 
agentes econômicos envolvido no processo de 
abastecimento do Município, através da 
informação de caráter oficial, social, operacio-
nal, higiênico e sanitário. 

1.1.2- Produção 

a)- incentivar a produção básica proporcionando 
apoio técnico e financeiro aos produtores do 
Município, em especial aqueles que se dedicam 
produção de alimentos; 

b)- implementar a produção de micro-produtores e 
artesões em feiras, exposições e outros eventos, 
com objetivo de divulgar a produção formal e 
informal do Município; 

c)- garantir assistência técnica a criadores de 
grandes, médios e pequenos animais, afim de 
melhorar 	rentabilidade dos 	produtores e 
aumentar a oferta de alimentos à população; 

d)- construção e aparelhamento de matadouro muni-
cipal em condições de atender as necessidades 
do Município no tocante ao abate de animais 
para o abastecimento local; 

e)- firmar convênio com a EMATER, 	visando 
desenvolvimento de programas e assitência 
técnica e extensão rural em apoio aos pequenos 
agricultores: 

f)- construção 	de um galpão 	destinado ao 
armazenamento de produtos agrícolas. 

1.1.3- Comércio e Serviços 

a)- estimular a comercialização da produção  de 
micro-computadores e pequenos artesões, criando 
espaços destinados a esse fim; 

b)- promover 	campanhas 	educativas 	visando 
conscientizar a população sobre a utilização 
racional dos espaços públicos em respeito as 
determinações do Código de Posturas do 
Município; 
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Prefeitura Municipal de Altamira 
Estado do Pará 

e)- estimular a padronização de equipamentos e 
utensílios usados pelos agentes econômicos que 
desenvolvem suas atividades em feiras públicas 
e feiras livres, facilitando, inclusive, os 
meios para aquisição dos mesmos. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Altamira, aos 29 dias 
do mês de Junho de 1.995. 
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