
LEI NQ 554/94 	 ALTAMIPA (PA), 16 DE JULHO DE 1.994. 

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1.995, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 

Faço saber que a Câmara Municipal de Altamira-Pará, 
aprova e o Prefeito Municipal de Altamira, publica a seguinte 
Lei: 

DISPOSIÇÕES PREMILINARES 

Art. 12 - Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, em 
cumprimento do disposto no § 2Q do Art. 127 da Lei Orgânica do 
Município de Altamira, as Diretrizes Gerais para elaboração dos 
Orçamentos do Município de Altamira, para o Exercício Financeiro 
de 1.995, compreendendo: 

1 - metas e prioridade da Administração Pública 
Municipal; 

II- a organização e estruturação dos Orçamentos; 
III- diretrizes 	para o Orçamento do Município de 

Altamira e suas alterações; 
IV- as disposições sobre as alterações na Legislação 

Tributária do Município; 
V- as receitas municipais; 

VI- as disposições relativas às despesas com pessoal e 
encargos sociais; 

VII- as disposições finais. 

CAPÍTULO 1 

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 

Art. 22 - A Lei Orçamentária do Município de Altamira, 
para o Exercício Financeiro de 1.995, deverá estar 
compatibilizada com as metas estabelecidas nos anexos 1 e II 
desta Lei, priorizando, especialmente, as ações voltadas para: 
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1- o saneamento básico e saúde; 
II- a educação; 

III- a consolidação 	e recuperação física 	de infra- 
estrutura que sustenta a malha viária do Município; 

IV- recuperação e conservação do meio-ambiente rural e 
urbano; 

V- VETADO. 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS 

Art. 32 - A Lei Orçamentária Anual do Município de 
Altamira, compreenderá o Orçamento Fiscal e o Orçamento da 
Seguridade Social, conforme o disposto no Art. 165, parágrafo 5Q 
da Constituição Federal e Art. 128 da Lei Orgânica do Município. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A programação dos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social será apresentada conjuntamente. 

Art. 42 - Constarão da Lei Orçamentária para o exercício 
financeiro de 1.995, as receitas e despesas da administração 
direta dos Fundos Especiais, de modo a evidenciar as políticas e 
programas de governos, obedecidos na sua elaboração, os 
princípios de anualidade, unidade, equilíbrio e exclusividade. 

§ 12 - Os serviços municipais remunerados, inclusive as 
atividades de execução de obras públicas dos quais possam surgir 
valorização de imóveis, cujos custos serão recuperados 	pela 
contribuição de melhoria, buscarão o equilíbrio da 	gestão 
financeira, através da eficiência na utilização dos recursos que 
lhe forem consignados. 

§ 22 - Compreenderão o Orçamento do Município, como 
decorrência dos princípios mencionados no CAPUTtI  deste artigo, 
os Orçamentos dos Órgãos da Administração Municipal direta e dos 
Fundos Especiais criados na forma da Lei. 

§ 32 - As estimativas dos gastos e receitas dos serviços 
municipais, remunerados ou não, se compatibilizarão com as 
respectivas políticas estabelecidas pelo governo municipal. 
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Art. 52 - O Orçamento Municipal poderá consignar 
recursos para financiar serviços de sua responsabilidade e serem, 
executados por entidades de direito privado ou público, mediante 
convênios, desde que considerados de conveniência do governo e 
que tenha demonstrados padrão de eficiência no cumprimento dos 
objetidos determinados. 

Art. 62 - O Poder Executivo Municipal poderá firmar, 
convênios, com a vigência de 01 (um) ano, com outras esferas de 
governo, para o desenvolvimento de programas prioritários, nas 
áreas de, Educação, Cultura, Saúde, Saneamento, Transporte, 
Segurança, Turismo e Assitência Social sem ônus para o Município. 

Art. 72 - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
incluirão as dotações correspondente aos Poderes do Município 
seus fundos e órgãos integrantes. 

Art. 89 - A Lei Orçamentária incluirá, dentre outros 
demonstrativos: 

1- o conjunto das receitas do Orçamento Fiscal e do 
Orçamento da Seguridade Social, classificadas por 
categorias econômicas no seu menor nível previsto no 
artigo 11 9  da Lei Federal ng 4.320, de 17 de março 
de 1.964, obedecendo a seguinte classificação; 

1 - RECEITA DO ORÇAMENTO FISCAL 

1.1- Receita do Tesouro Municipal 

1.1.1- Administração Direta 

RECEITAS CORRENTES 

Receita Tributária 
Receita Patrimônial 
Transferências Correntes 
Outras Transferências Correntes 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIAMIRA  
ESTADO DO PARA 

RECEITAS DE CAPITAL 
------------------- 

Alienação de Bens 
Transferência de Capital 

2. RECEITA DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 
-------------------------------------------- 

2.1. Administração Direta 
Receitas Corrente 
Receitas de Capital 

II- O Conjunto das despesas do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social, classificadas por categorias 
econômicas, obdecendo a seguinte classificação; 

1 - DESPESAS DO ORÇAMENTO FISCAL 
--------------------------------- 

2.1. 	ADIMINISTRAÇÃO DIRETA 

DESPESAS CORRENTES 
------------------ 

Pessoal e Encargos Sociais 
Outras Despesas Correntes 

DESPESAS DE CAPITAL 
------------------- 

Investimentos 

III- o conjunto das despesas do Orçamento Fiscal e 
Orçamento da Seguridade Social, subdivide-se por 
cada poder, segundo unidades Orçamentárias que os 
compõem; 

IV- do conjunto das despesas por funções do Orçamento 
Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social, 
especificando-se os recursos destinados dentro da 
função EDUCAÇÃO, à manutenção e ao desenvolvimento 
do ensino, de forma de caracterizar o cumprimento 
do disposto no art. 212 9  da Constituição Federal e 
Art. 163 e 164 da Lei Orgânica do Município. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - A classificação da despesa a que se 
refere o Inciso II deste artigo, correspondente ao agrupamento de 
elementos segundo a natureza da despesa, conforme for definido na 
Lei Orçamentária. 

CAPÍTULO III 

DAS DIRETRIZES DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA 

SEÇÃO 1 

DAS DIRETRIZES GERAIS 

Art. 92 - A Lei Orçamentária anual apresentará a 
programação dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, dos 
quais constarão as despesas identificadas por Projetos e 
Atividades de forma a caracterizar as metas e ações esperadas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Não existindo o Plano Plurianual de 
Investimentos, os Projetos e atividades compatíveis com o 
definido nos anexos desta Lei, serão considerados prioritários, 
obedecendo o disposto no seu art. 29. 

Art. 10 	- No projeto da Lei Orçamentária anual, as 
receitas de despesas serão orçadas a preços de Setembro de 1.994. 

§ 12 - O projeto de Lei Orçamentária 	incluirá 
dispositivos autorizando o Poder Executivo a corrigir os valores 
das receitas e despesas segundo a variação de preços observada no 
período compreendido entre os meses de setembro e dezembro de 
1994. 

§ 22 - A aplicação da correção prevista no parágrafo 19 
deste artigo será efetuada através de ato do chefe do Poder 
Executivo, explicando o índice oficial adotado. 

§ 32 - A Lei Orçamentária incluirá dispositivos 
autorizando o Poder Executivo a atualizar, periodicamente, os 
créditos Orçamentários anuais, mediante a atualização dos índices 
relativos a preços, salários, câmbio, estabelecendo a partir da 
receita realizada, os valores disponíveis. 
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Art. 11 - As despesas com juros, amortização e encargos 
da dívida fundada, deverão considerar apenas as 	operações 
contratadas ou com autorizações concedidas e contratos 
assegurados até a data do encaminhamento do Projeto da Lei 
Orçamentária à Câmara Municipal de Altamira. 

Art. 12 - As despesas relacionadas com os compromissos 
da dívida interna serão asseradas em Lei Orçamentárias, a conta e 
rublica própria. 

Art. 13 	- As despesas com publicidades de cada Poder 
deverão ser objeto de dotações Orçamentárias específicas, com a 
denominação ENCARGOS COM PUBLICIDADE, obedecendo o limite de 1% 
(um por cento) do Orçamento realizado. 

Art. 14 - As despesas do Município com a manutenção e 
desenvolvimento do ensino, não poderão ser inferior a 25% (vinte 
e cinco por cento) da Receita de Impostos, compreendidas e 
proveniente de transferências conforme o estabelecido no artigo 
212 9  da Constituição Federal. 

Art. 15 - O Orçamento do Municipio destinará: 

1- recursos para pagamento dos compromissos da dívida 
interna Municipal; 

II- recursos do Poder Judiciário para o cumprimento do 
que dispõe o artigo 100 9  da Constituição Federal. 

Art. 16 	- Não poderão ser fixadas despesas sem que 
estejam definidas as fontes de recursos, conforme o disposto no 
artigo 167, inciso II da Constituição Federal. 

SEÇÃO II 

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO FISCAL 

Art. 17 	- Os Projetos e Atividades dos órgãos de 
Administração Direta, incluídos no Orçamento de que trata esta 
seção, contará com recursos proveniente: 
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1- das receitas próprias; 
II- das receitas transferidas das esferas governamentais 

e/ou esfera privada. 

Art. 18 - Na fixação das despesas serão observadas as 
prioridades constantes no anexo 1 desta Lei. 

SEÇÃO III 

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

Art. 19 - O Orçamento da Seguridade Social compreenderá 
todos os órgãos e entidades da Administração Direta, bem como os 
fundos que desenvolvam ações nas áreas de saúde e Assistência 
Social. 

Art. 20 - O Orçamento da Seguridade Social contará com 
recursos provenientes: 

1- das receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades 
que integram exclusivamente o orçamento de que trata 
esta seção; 

II- dos recursos transferidos do Governo Federal pelo 
Sistema Único 	de 	Saúde e demais recursos 
transferidos das despesas esfera governamentais e/ou 
entidade privada; 

III- de 	transferências 	do Orçamento Fiscal; e 
IV- de outras fontes previstas na Lei Orçamentária. 

Art. 212 - Na fixação das despesas serão observadas as 
prioridades relativas às especificações constantes no anexo 
desta lei. 

SEÇÃO IV 

DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS 

Art. 22 	- A criação de Fundo Especial dependerá de 
autorização Legislativa, devendo o Projeto indicar no Plano de 
aplicação: 
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1- fonte de recursos financeiros na qual 	serão 
indicadas as fontes de recursos financeiros 
destinados na Lei de criação classificados nas 
categorias Econômicas, Receitas Correntes e de 
Capital; 

II- aplicação, onde serão discriminados: 
a)- as ações que serão desenvolvidas através dos 

fundos; 
b)- os recursos destinados ao cumprimento das 

metas e das ações classificadas 	sob as 
categorias Econômicas, Despesas Correntes e de 
Capital. 

CAPÍTULO IV 

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO 

Art. 23 - O Poder Executivo poderá enviar à Câmara 
Municipal, até 01 (um) mês antes do encerramento do atual 
exercício financeiro, projeto de Lei propondo revisão e 
simplificação da Legislação Tributária. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os recursos eventualmente decorrentes 
da aplicação do disposto no "Caput" deste artigo serão 
incorporados ao Orçamentos do Município mediante abertura de 
créditos Adicionais do curso do exercício, observada a legislação 
vigente. 

CAPÍTULO V 

- 	 DAS RECEITAS MUNICIPAIS 

Art. 	24 	- Constituem receitas do Município, 	as 
arrecadadas pela administração direta, proveniente de: 

1- tributos de sua competência; 
II- transferências 	oriundas 	de 	outras 	esferas 

governamentais ou da esfera privada, por força de 
mandamento Constitucional ou de convênios; 

III- empréstimos tomados por antecipação da receita; 
IV- atividades econômicas executadas ou que possam vir a 

ser executadas; 
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Art. 25 - A estimativa da receita própria do Município 
considerará: 

1- os fatores conjunturais e estruturais que possam vir 
a influênciar na arrecadação de cada fonte receita; 

II- as políticas municipais implementadas na área fiscal, 
dentre elas, os mecanismo de correção da Unidade 
Fiscal; 

III- as alterações 	da 	Legislação 	Tributária para o 
Exercício de 1.995; 

IV- comportamento histórico das fontes de receitas e 
suas pendências. 

Art. 26 	- A estimativa das receitas oriundas de 
transferências considerará: 

1- As parcelas de receitas pertencentes ao Município, 
estimadas pela esfera Federal e Estadual e liberadas 
de acordo com o disposto nos artigos 158 e 159 da 
Constituição Federal, no que couber; 

II- as parcelas da receitas de convênios ou contratos 
firmamos com outras esferas governamentais ou com 
esfera privada. 

Art. 27 - O Município fica obrigado arrecadar todos os 
tributos de sua competência, inclusive o da contribuição de 
melhoria. 

§ 	12 - O cálculo para 
	

lançamento, 	cobrança 	e 
arrecadação da contribuição de melhor ia, obedecerá a critérios 
que serão levados ao conhecimento da população através da 
imprensa falada, escrita e televisada. 

§ 	22 - A Administração do Município 	dispensará 
esforços no sentido de diminuir o volume da dívida ativa 
inscrita, de natureza tributária. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS 

COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
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Art. 28 - As despesas com pessoal e Encargos Sociais 
deverão obedecer aos seguintes critérios; 

1- não poderá ser superior à variação do índice de 
inflação respeitado o limite estabelecido no artigo 
38 9 , do Ato das disposições Transitórias da 
Constituição Federal, resalvada a implementação do 
Regime Jurídico Único dos servidores Municipais; 

II- os cargos de provimento efetivo da Administração do 
Município de Altamira, somente poderão ser providos 
mediante concurso público, ressalvadas as 
contratações de pessoal temporário por tempo 
determinado conforme estabelecido em Lei específica. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 29 - Caberá à Secretaria Municipal de Finanças a 
coordenação da elaboração dos Orçamentos de que trata a presente 
Lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A Secretaria Municipal de Finanças 
elaborará calendário das atividades da composição dos Orçamentos 
devendo incluir reuniões com Chefes de Divisão para discutir o 
Orçamento Fiscal. 

Art. 30 - O Prefeito poderá propor modificações no 
Projeto de Lei Orçamentárias através de mensagem à Câmara 

- 	Municipal. 

Art. 31 - O Projeto da Lei Orçamentária deverá ser 
aprovado até o término da corrente sessão legislativa. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o Projeto de lei Orçamentária não 
seja aprovado até o final do exercício financeiro de 1.994, a sua 
programação poderá ser executada até o limite de um doze avos no 
total de cada dotação, atualizada nos termos do parágrafo 1Q e 2 9  
do artigo 10 2 , desta Lei, para atender as despesas inadiáveis, em 
cada mês até que o Projeto de Lei seja aprovado. 
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Art. 32 	- O Prefeito Municipal deverá atender às 
solicitações do Poder Legislativo quanto a informação e dados 
qualitativos/quantitativos que justifiquem os valores orçados e 
evidenciem as ações do Governo. 

Art. 33 	- A Lei Orçamentária anual não conterá 
dispositivos estranhos à previsão da Receita e a Fixação da 
Despesa, não se incluindo na proibição, autorização para abertura 
de créditos adicionais suplementares, inclusive por antecipação 
da Receita, nos termos da Lei Federal ng 4.320, de 17 de março de 
1.964. 

Art. 34 - Na hipótese da insuficiência da Receita para 
atender as dotações fixadas na Lei Orçamentária Anual e suas 
alterações, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
compatibilizar a Receita e a Despesa, mediante ajuste que 
preserve a mesma proporção aprovada para os Orçamentos vigentes. 

Art. 	35 - O Projeto de Lei Orçamentária será 
apresentado com forma e o detalhamento descrita nesta Lei, 
aplicando-lhe no que couber, as demais disposições legais. 

Art. 36 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete Prefeito Municipal de Altamira-Pa, aos 16 dias 
do mês de julho de 1.994. 

a. 
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

EXERCÍCIO DE 1.995 

ANEXO 1 

METAS PRIORITÁRIAS DO PODER EXECUTIVO PARA 
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL 

1 - INFRA ESTRUTURA SOCIAL 

a)- ADMINISTRAÇÃO 

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

4- Finanças 

4.1- 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)- reequipamaneto 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. 

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 Altamira, 
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. 

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. 
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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. 

c)- 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. 
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. 
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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. 

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

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. 

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. 
3.2- Promover estudo urgente sobre o saneamento básico do 

Município, por equipes especializadas. 

II - INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

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

4- abertura de ruas; 
5- 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- SANEAMENTO 

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

transporte dos resíduos sólidos oriundos de 
varrição de logradouros públicos, feiras, 
mercados, matadouros e de coleta domiciliar, 
inclusive aumentando o número de caixas 
coletoras de lixo. 

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 

- 	 c)- 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. 

M. 

c
/f

eit  Bas 



P[FEIJORfl MUNICIPAL DE ALIAMIRA 
ESTADO DO PARA 

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. 

2.4- Sistema de Abastecimento de Água: 

a)- ampliação do micro-sistema de abastecimento 
de água favoreciinento 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 - ECONÔMICO 

1- ÁREA ECONÔMICA 

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 como um todo, melhores 
condições de higiêne, conforto e segurança, além 
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; 
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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; 

c)- 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 16 dias 
do mês de julho de 1.994. 
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PROPOSTA DE EMENDA DO VEREADOR ALTIVO MUMBERGER 

AO PROJETO DE LEI N 2  485/94. 

PROPOSTA DE EMENDA PARA O ITEM 1, DO ANEXO I. 

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; - es 

para atuar em aç6es preventivas e incrementar as açes 

de saúde do município. . 

1.3  - Promover a divulgação de informaçes educativas em saúde 

junto a todos os meios de comunicação. 

1.4 - Garantir a elevação quantitativa e qualitativa do atendimen 

to t saúde em geral.. 

1.5 - Garantir atendimento permanente em saúde para a população 

na zona rural e ribeirinha. 

1.6 - Tmpiantar um centro de apoio em diagnóstico completo 

e garantir o seu funcionamento. 

2 - Recursos humanos 

2.1 - Promover a formação, reciclagem e atualização de profissio 

nais de saúde em todos os nlveis. 

2.2 -Garantir a formação e presença de equipés das esfe"as 

estadual e federal, para assessoramento tcnico-adminLs-

trativo na área de saúde. 

3 - Planejamento 

3.1 - Possibilitar a elaboração de projetos e convnios para 
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captação de recursos nacionais e internacionais, visando 

a otimizaço dos serviços de saúde. 

3.2 - Promover estudo urgente sobre o saneamento básico do 

municlpio, por equipes especializadas. 

Altamira, 27\.d . ffl----jjunh  de 1994. 
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PROPOSTA DE EMENDA E SUBEMENDA DO VEREADOR CLÁUDIO DO NAS-

C1MNF0 E SILVA AO PROJETO DE LEI 485/94. 

- SUBEMENDA A EMENDA DO VEREADOR ALTIVO MUMBERGER, Item 1, 

Anexo 1: 
' 	1.7. Viabilizar recursos para atendimento do exame do Pezi 

nho ( Fenilcetonúria e Hipotireoldismo cognito ) e prevenção do can-' 

cer ginecológico, como obrigaç6es do Governo, através da Secretaria de 

Saúde. 

- EMENDA ADITIVA - Artigo 22 - Inciso V 

Viabilizar a criaç.o da secretaria de meio ambiente e recur 

sos naturais, com verbas adquiridas com as receitas próprias do Munic{ 
J 	.' 	1 

- EMENDA SUBSTITUTIVA - Artigo 22: 

A criaço de Fundo especial dependera de autorização Legis 

lativa, devendo o Projeto indicar no plano de aplicação: 

1 - igual 

II - igual 

- EMENDA SUBSTITUTIVA - Artigo 32: 

O Prefeito Municipal devera atender as solicitações do Po-

dei,  Legislativo quanto à inl'ormaçoes e dados qual it ati vos / quan tit a ti vo. t, 

que justifiquem os valores orçados e evidenciem as aç6es do Governo. 

- EMENDA SUPRESSIVA - Artigo 33 

Altamira, 27 d junho de 1994 
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