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LEI Nº 1.618, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2005. 

 
 

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO 

DO DIA MUNICIPAL DA 
CIDADANIA NO CAMPO. 

 

 
A PREFEITA DE ALTAMIRA, Estado do Pará, no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 

e ela sanciona e manda que se publique a seguinte Lei: 
 

Art. 1º. – Fica criada no Âmbito do município de 

Altamira e a cargo da SEMUTS com o apoio das demais secretarias 
e órgãos do Poder Executivo a “SEMANA DA CIDADANIA NO 

CAMPO”. 

 
Art. 2º - A programação da semana da Cidadania no 

Campo será voltada para atividades que visem motivar os 

municípes à prática de atos de cidadania, tanto recebendo os 
benefícios oriundos do programa, como se integrando juntamente 

com o Poder Público na realização de tais atos em todos os 

distritos do município. 

 

Art. 3º - Durante a Semana de Cidadania no Campo 

serão disponibilizados pelo Poder Público, através de parcerias com 
diversos órgãos responsáveis, serviços como: 

 

I- Alistamento eleitoral e transferência de títulos de 
eleitores; 

 

II- Expedição de Carteira de Identidade, inclusive 
gratuitas para pessoas carentes; 

 
III- Expedição de CTPS (Carteira de Trabalho e 

Previdência social); 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

PODER EXECUTIVO 

 

 

IV- Palestras acerca de uso de drogas e afins, 

cidadania, saúde, higiene, saúde bucal, saúde da mulher, 
prevenção de doenças, meio ambiente, geração de emprego e 

renda, e outros que podem trazer conhecimentos visando à 

melhoria da qualidade de vida das comunidades envolvidas; 
 

V- Atividades recreativas infanto-juvenis; 

 
VI- Atividades esportivas com times de futebol das 

comunidades envolvidas. 

 
Art. 4º - Para viabilizar a consecução dos objetivos 

da presente lei, o Poder Público municipal firmará parcerias com 

diversos órgãos responsáveis por cada um dos temas, 
especialmente com a Polícia Militar do Pará, Justiça Eleitoral, 

Delegacia Regional de Segurança Pública, Ministério do Trabalho, 

Subseção local da OAB, e outras entidades que possam contribuir 
para a plena realização das atividades programadas. 

 

Art. 5º - A Semana de Cidadania no Campo ocorrerá 
de 1 a 2 vezes ao ano, no mínimo uma ocorrência, tendo eleitas 

como datas a 1ª semana do mês de Março e a 1ª semana do mês 

de Setembro do corrente ano. 

 

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução da 

presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento 
vigente. 

 

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará a 
presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar de sua 

publicação. 

 
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Gabinete da Prefeita, aos 25 dias do mês de novembro de 2005. 
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____________________________________ 

ODILEIDA MARIA DE SOUSA SAMPAIO 

Prefeita de Altamira 


