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LEI Ng 163/97 

De 17 de Setembro de 1997. 

"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Municí-

pio de Nova Canag Paulista, para o período de 1998 a 2001". 

NELSON EIGI MATUSHIMA, Prefeito do Município 

de Nova Canag Paulista, Estado de São Paulo, 

usando das atribuições legais, etc., 

FAZ SABER, que a Cismara Municipal de Nova Ca 

nas Paulista, Estado de Sgo Paulo, aprovou e ele sanciona e pro-

mulga a seguinte Lei: 

Artigo 1Q) - 0 Plano Plurianual do Município 

de Nova Canag Paulista, Estado de São Paulo, para o período 	de 

1.998 a 2.001, constituído pelos Anexos constantes desta Lei, se- 

rá executado 

da exercício 

rias de cada 

nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de ca-

e do Orçamento anual. 

Artigo 2Q) - A Lei de Diretrizes Orçamenta-' 

exercício financeiro indicara os Programas priorita- 

rios a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indica 

çgo da fonte de recursos. 

Artigo 3Q) - O Poder Executivo poderá aumen-

tar ou diminuir as metas estabelecidas, a fim de compatibilizar a 

despesa orçada com a receita estimada em cada exercício. 

Artigo 42) - Esta Lei entrará em vigor 	em 

12 de Janeiro de 1998, revogando-se as disposiçSes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Canag Paulista, 

17 de Setembro de 1997. 

Ir- 	t /2/ 
Nelson 	i 'Ma ushima 

Pref.° to Municipal 

Registrada no livro próprio. Afixada 

nada a publicação na imprensa local. 

no lugar de costume. Determi 

Edilson Jose Bueno 

Diretor de Administração 
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Anexo Fls. 01 
PLANO PWRIANUAL - PERIODO: 

1998/2001 

PROGRAMAS 	 OBJETIVOS 

CÂMARA MUNICIPAL  

quisiçgo de Equipamentos e Material Permanente 

ontrataçao de Servidores 

onstruçao do Prédio da Câmara Municipal 

e - Dotar a Câmara de moveis e utensí lios, aumentar a capa 

cidade de som, no sentido de melhorar as condições de 

trabalho do Legislativo 

- Contratar servidores, através de Concurso PUblico,para 

melhor atendimento 'a população em geral. 

- Aquisição de imóvel para a construção de prédio 	para 

abrigar a Câmara Municipal, proporcionando maior como-

didade aos usuários. 
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Anexo II Fls. O 2 

PERIODO: 
PROGRAMAM. 

PLANO pLURIArium. 
PROJETO: CÂMARA MUNICIPAL 1998/2001 

PROGRAMA DIAGNOSTICO DA struAcAo EXISTENTE 

OBJETIVO 
rUACAO ATUAL 

t 
-A Adfflinlétracao tem por objetivo oferecer condições 

satisfatórias para o bom funcionamento da Câmara ' 

Municipal e para tanto e preciso: 

O Município de Nova Canas Paülista conta com nove 

Vereadores, de diferentes classes, que são os le-

gítimos representantes do povo, no entanto, o Pré 
e  

dio que abriga a Câmara Municipal, não esta 	em 

condições satisfatórias ao bom desenvolvimento dos 

trabalhos. 

' 	• - Aquisiçao de Maquinas, moveis, aumento da capacida 

de de som; 

- AquisiçSo de computadores para modernizar e agili-

zar os trabalhos, assegurando maior confiabilidade 

nos dados. 
. 

- Aquisiçao de imável, para construção do Prédio da 

Câmara Municipal, em modernas instalações. 



OBJETIVOS 

	•■•■■~N. 	 

PLANO PUIRIANUAL - PER1000: 
1998/2001 

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 

- Iniciar a construção do prédio da Prefeitura Municipal, 

instalar adequadamente cada setor administrativo, pro-

piciando melhores condiç3es de trabalho e de atendimen 

to ao público em geral. 

• 
- Equipar a unidade orçamentaria e respectivos setores a 

ela vinculados, com móveis e equipamentos de trabalho, 

tornando-os mais eficientes. 

Construção do Paço Municipal 

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 

ESTADO DE SAO PAULO 

CGC. (MF) 65.7119541000'-58 	

PROGRAMAS 
• 
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Anexo II 	 Fls. O 4 
PERIODO: 

1998/2001 
FTURWRIAL - PROGRAMA N. 

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 
PLANO 

MOWO: 

PROGRAMA DIAGNOSTICO DA SITUÀÇÃO EXISTE TE 

TUAC.A.0 ATUAL 

Unidade Orçamentária - Gabinete do Prefeito e Depen-

ncias, vem desenvolvendo suas atividades em conjunto 
e 

m a Procuradoria Jurí dica e Fundo Social de Solidarie 

de; As instalações da Prefeitura dão atende 'as neces- 

dades para um bom funcionamento, tendo em vista, seto 

s diferenciados trabalhando no mesmo espaço físico. 

OBJETIVO 

t 

- Iniciar a construção do Paço Municipal. 

- Dotar os respectivos setores de móveis e equipamen-

tos necessários. 

- Aquisição de veiculo para a unidade orçamentária. 
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Anexo Fls. 05 

PLANO PXJJPIANUAL - PER1ODO: 
1998/2001 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

ADMINISTRAÇÃO  

Aquisição de Imóveis 

Construção de casa de residência para o Município. 

Aquisição de equipamentos e material permanente. 

Reestruturaçao Administrativa. 

- Adquirir terrenos no Perímetro Urbano para edificação_  

de repartições públicas. 

- Construção de residência que se destinara ao uso 	da 

Administração. 

- Equipar a referida unidade orçamentaria com móveis, m5 

quinas e equipamentos de informática, para propiciar 1  

maior rendimento e confiabilidade do trabalho. 

- Remodelar o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, 

com uma organização mais moderna e eficiente na pres-

taçao de serviços administrativos e da coletividade. 



prefeitura 
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Fls. 06 Anexo II 

unicipal 49e Loa Panaa- 

PROGRA MA H. ADMINISTRAÇÃO 
PLANO 	- PERIODO: 

PROJETO: 	 1998/2001 

DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE PROGRAMA 

1 

:sta Unidade Orçamentária coordena os setores da Jun-

ta de Serviços Militar, sistema computadorizado e ou-

tros que são correlatos, de maneira perfeita e de ou-

Eros setores da Administração especifica da Prefeitu-

ra Municipal. 

- Adquirir terrenos para edificação de repartições pGbli- 

cas. 

. 
- É necessário construir habitaçoes em nosso Município • 

para alojar Chefes de repartições públicas estaduais. 

- Dotar a Unidade Orçamentária de Máquinas e Equipamen- 

tos permanentes. 

Instalar adequadamente os vários setores administrati 

vos da Prefeitura Municipal 

IIAÇÃO ATUAL 
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Anexo 1 Fls. 07 

PLANO PLURIANUAL - PER1000: 
1998/2001 

PROGRAMAS 
	

OBJETIVOS 

SAÚDE E ASSMSTNCIA SOCIAL 

. 
Ampliação

,  
Amofia° e reforma da Unidade Básica de Saúde. 

Remodelação da Unidade de Saúde do Distrito de Socim-

bra, aquisição de equipamentos e materiais permanentes. 

• Aquisição de Área para Estação de Tratamento de Esgoto. 

- Aquisição de equipamentos médicos e odontolegicos, mó-

veis e utensílios, ambulância para melhoria do atendi-

mento da população. 

- Dotar o Distrito de Socimbra de toda a infra-estrutura 

medica e odontolggica, com a contratação de profissio-

nais. 

- Aquisição de materiais permanentes e veículos para o 

atendimento do setor. 

- Aquisição de área para construção dR Lagoa e Estação 

de Tratamento de Esgoto. 

- Construção de Aterro Sanitário. 

- Aperfeiçoamento do Fundo Social de Solidariedade para 

melhor atendimento a população carente, aquisição de 

materiais permanente. 

- Aquisição de Imóveis e materiais necessários a implan-

tação de Aterro Sanitário em Nova Canaa - e Socimbra. 

- Contratação de Assistente Social, objetivando perfeito 

atendimento aos menos favorecidos pela sorte. 
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PLANO PLURIANtIAL - PERIODO: 
1998/2001 
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PROGRAMAS 

      

OBJETIVOS 

 

             

 

SALDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

       

▪ Criação do Fundo e do Conselho Municipal de Assisten- 

cia Social. 

- Conselho Municipal do Idoso - Lar do Idoso 

- Construção do Centro de Lazer do Trabalhador 

- Incentivar a criação e funcionamento do Conselho no 

Município. 

- Construção do Lar do Idoso e implantação do Conselho 

Municipal do Idoso, incentivando-os na conquista 	de 

sua cidadania plena e na luta pelos seus direitos. 

- Oferecer a população de Nova Canaa Paulista e Socimbra 

melhores condições de Lazer. 

- Aquisição de imóvel para a construção de escritório ru 

ral com aquisição de equipamentos e materiais permanen 

tes necessários, para prestar serviços e esclareciwen-

tos aos agricultores do Município. 

- Possibilitar o atendimento educacional e acompanhamen
- 

to social de crianças e adolescentes, facilitando 	o 

encaminhamento ao mercado de trabalho 

, 
- Construção do Escritório Rural 

  

- Criação da Guarda-Mirim 

   

             

             

             

             



g- -)releieura unicipal (9e Wooa ganaa 
ESTADO DE SAO PAULO 

CGS. (MF) 65.7119541000:-58 	

Anexo II Fls. 0 9 

PR°GRAmmLN- SAIIDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PLANO PLURIANCIAL - PERIODO: 

PROJETO:  1998/2001 

DIAGNOSTICO DA SITIL‘CAO EXISTENTE PROGRAMA 

MAÇÃO ATUAL 

t 

Departamento de Saúde e Assistência Social congrega 

setores de Saúde Municipal e Fundo Social de Soli-

Friedade. Para o seu perfeito funcionamento torna-se 

, cessario dotá-lo de infra-estrutura. 

- Considerando as deficiências desta Unidade Orçamenta-. 
ria, torna-se necessário: 

- Aquisição de equipamentos médicos, odontologicos, mo-
, 

biligrios, ambulâncias; 

- Contratação de Profissionais e aquisição de infra-es-

trutura para o Distrito de Socimbra; 

- Contratação de Assistente Social; 

- Construção do Lar do Idoso e criação do Conselho Muni 

cipal do Idoso, valorizando-o e estimulando sua partib 

cipaçao em diversos setores da atividade social. 

- Criar o Conselho Municipal de Assistência Social. 

- Incentivo ás ações de educaçe'o;a sááde. 

- Adquirirgrea de.•terra na zona rural, que se destinará 

a construção de Aterro Sanitário e Lagoa e Estação de 

tratamento de Esgoto, evitando assim, a poluição dos 

mananciais com derrame de esgoto domiciliar. 

- Criação do Escritório Rural para prestar serviços e 

esclarecer os produtores rurais do Município. 
- Criação da guarda-mirim para atendimento de crianças 

P Adolescentes 
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PLANO PLURIANUAL - PERIODO: 1998/2001 

OBJETIVOS 
PROGRAMAS 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

- Construção de Creche 

- Reforma e ampliação do prédio da Pré-Escola 

- Construção, amplieçao e reforma de prédios escolares 

rurais. 

- Construção, ampliação e reforma de unidades escolares 

- Aquisição de ônibus, micro-ônibus e peruas Kombi para 

o transporte de alunos de 19- e 22 Graus. 

Assistência aos educandos 

- Erradicação do analfabetismo  

- 	 .... 
- Construçao, reforma e ampliação de creche, dando assis , 

tencia medica, educacional e alimentar as crianças ca-

rentes do Município. 

- Reformar e ampliar as instalações da pré-escola Munici 

pal, oferecer assistência medica, alimentar e educacio 

nal 'as crianças. 

- 
Dar melhores condições de ensino 'as crianças em idade 

escolar, residentes na zona rural. 

- 	Oferecer melhores condições de ensino as crianças. 

- Transportar para a _zona urbana
- as 'Crianças em idade 

escolar e os jovens residentes em regiões sem escolas. 

- 
Conceder Bolsas de Estudos aos alunos carentes que fre 

e 
qüentam Escolas Técnicas e de Nivel Superior. 

- Destinar recursos, contratar professores para a erra-

dicação do analfabetismo. 
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PROGRAMAS 
OBJETIVOS 

- Proporcionar a criança e ao adolescente, oportunidade de 

aprendizado para formação de mão-de-obra. 
- Alfabetização de crianças do Ensino Fundamental. 

- Municipalizar o Ensino Fundamental 

- Aquisição de 'movel destinado ao atendimento de crianças 

e adolescentes em idade escolar, proporcionando o traba-

lho, lazer, atendimento médico e odontolggico, vestuário, 

alimentação, reforço escolar e assistência social 

- Controlar e acompanhar a transferencia de recursos 	do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamen 
tal e do Magistério. 

- Aquisição de amovei, equipamentos e materiais permanente 

que se destinarão a construção de Área de Lazer do Munic 

pio, incentivando a exploração do potencial turístico d 
Município. 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER 

nstalaçao de Cursos Profissionalizantes 

ontrataçao de Professores, Diretores e Servidores para 
ensino fundamental. 

Jnicipalizaçao do Ensino 

riaçao do Programa Sitio-Escola 

- 
siaçao, implantação e manutenção do Conselho Municipal 

acompanhamento e controle social do Fundo de Manuten 

to e desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valori 
Iça° do Magistério. 

nstruçao de Área de Lazer do Município. 
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PLANO PLURIANLIAL - PERIODO: 

 

   

1998/2001 

   

  

PROGRAMAS 

     

OBJETIVOS 

  

 

EDUCA00, CULTURA, ESPORTES E LAZER 

        

Construção de Quadra de Esporte 

Construção de Cozinha-Piloto 

  

Incentivar as,crianças a prática salutar de esportes. 

- Oferecer alimentação de boa qualidade a todos os alu- 

 

  

nos da rede escolar, da pré-escola .e 12 Grau. 

  

, Construção de Ginásio de Esportes, Conjunto Esportivo, 

Estádio de Futebol, Quadras de basquetebol e voleibol, 

Campos de Bochas, Malhas, etc., 

Construção de Biblioteca ?ublica, Museu, Teatro e Casa 

da Cultura 

Construção, Ampliação e melhoramento no Centro Comuni-

tário. 

 

- Proporcionar aos jovens, entidades esportivas e estu-

dantis, a prática de esportes em todos as modalidades, 

visando o desenvolvimento físico e social da juventude 

Promover o desenvolvimento cultural e social da popu- 

 

.... laçao estudantil, oferecendo meios de peequisa e pre- 

servação da memoria do Município, sua origem, tradi-' 

... 	 . 
çao cultural e historia do seu_des•envolvimento. 

- Oferecer a população condições de lazer e recreação. 

- Adquirir equipamentos e materiais permanentes neces- 
, sarlos a montagem de uma fanfarra no Município. 

 

Aquisição de Instrumentos Musicais. 
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- PERIODO: 
1998/2001 

  

DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE 
PROGRAMA 

rtfAcAo ATUAL 

:ducaç-ão, Cultura, Esporte e Lazer, e unidade orçamen-

,aria de grande importância na Prefeitura Municipal, 

por abranger cs setores de alimentação, saúde,  tran- 
Porte, esporte e Lazer. O atendimento de todos os seto 

.es vem sendo feito de maneira precária, tendo em vis- 

a a falta de servidores, móveis, equipamentos, velcu-

os e infra-estrutura. 

r 

Considerando-se a precaridade, nesta unidade orçamenta 
ria, torna-se neoessario: 

- Dotar os setores mencionados com móveis, máquinas 	e 
equipamentos de trabalho, tornando-os mais eficientes. 

- Aquisição de Veículos, construção, ampliação e melhora 

mentos de todos as obras mencionadas no Anexo I. 
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PLANO PLURIANUAL - PERIODO: 
1998/2001 

OBJETIVOS PROGRAMAS 

URBA ISMO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 

- Construção, reforma e ampliação de prédio, aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes. 
.moxarifado Municipal 

- Aquisiçao de área para edificação de casas populares 

através da CDHU ou equivalente. 

- 	Dar condiçges para que os pequenos proprietários urbanos 
, 

regularizem seus imóveis. 

- Diminuir o Deficit residencial, construindo residências' 

para a população de baixa renda, que j possuem seu Lote 

no Município. 

- Ampliação dos serviços de coleta de lixo urbano, com 	a 

aquisição de área para deposito ou reciclagem e aquisiça 

de Trator com carreta para o Dist-ritode Socimbra. 

- Dar condições de lazer ao trabalhador de baixa renda, 

fornecer café-da-manhã e assistência necessária. 

t 
)nstruçao de Casas Populares 

gularizaçgo de Loteamentos clandestinos 

)nstruçao em Lotes Próprios 

impeza Pública 

onstruçao da Casa do Trabalhador 

• 
- Aquisição de imóvel para construção de Cemitério no Dis-

trito de Socimbra. 
emiterio Municipal 
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Anexo 

1998/2001 
PLANO PLURIANUAL - PERIODO: 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

no 
, 	 . 

- Extensão da rede elétrica na sede do Município 

Distrito de Socimbra 

URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 

condições de higiene e fiscalização da carne vendida' 

sa populaçao. 
ONI 

- Contruç'áo de Padaria Municipal,—aquisiçao de equipamen 

tos e materiais permanentes necessários ao bom funcio-

namento, produzindo assim, os próprios alimentos. 

e 
- Possibilitqr que todas as propriedades agrícolas se-

jam dotadas de energia elétrica 

- Aquisição de 'moveis para construção de Campos de Bo- 

chas e Malhas na sede do Município, Distrito de Socim 

bra e Bairros Rurais  

CJti 

Padaria Municipal 

Eletrificação Rural 

Aquisição de Imóveis 

- Ampliação, Melhoramento e construção de velaria e ne-

crotério, na séde do Município e Distrito de Socimbra. 

- Remodelação das praças centrais da sede e Distrito de 

Socimbra, com substituição da Iluminação 

- Construção de Matadouro no Município, melhorando 	as 

Cemitério Municipal 

Iluminação Publica 

Praças, Parques e Jardins 

Matadouro Municipal 



1998/2001 
PLANO PU JANUAL - PERIODO: 

- Construção, reforma 

para diversificar as culturas do Município. 

- Facilitar a compra e o transporte dos produtos agrico 

las ate as propriedades rurais. 

e ampliação de viveiro de mudas, 

PROGRAMAS 

URBANISMO, OBRAS E  SERVIÇOS MUNICIPAIS 

Construção de Horta Comunitária 

Criação da Cooperativa Agrícola 

Criação do Posto de Distribuição de Calcário 

Construção e ampliação de viveiro de mudas. 

Construção de Barracão para a Feira do Produtor 

• Aquisição de Parque Infantil 

OBJETIVOS 

- Aquisiçao de área para implantaçao de Horta Comunitá-

ria, onde todos terão seu espaço para cultivar e co- 

mercializar hortaliças. 

- Aquisição de imóvel, equipamentos e materiais permanen 
e 

tes necessários a construção de cooperativa agrícola, 

vio?ndo a aquisição de insumos, defensivos e 	outros, 

a menor preço e comercializaçao em grupo para conse-' 

guir melhores preços nos produtos agrícolas. 

- Construção de Barracão para expor as diversas cultu- 

ras do Município. 

- Aquisição de Parque Infantil, afim de proporcionar la 

zer e educação a crianças carentes do Município. 

ESTADO DE SAO PAULO 
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Anexo 1 

PLANO PIÁURIADMUL - PERIocock 
1998/2001 

URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 

e 
Recinto de Exposições do Municí pio 

Aquisição de Trator Agrícola 

Instalação da Patrulha Agrícola 

Incentivo a Irrigação Artificial 

Pavimentação, Guias e Sarjetas 

- Construção, reforma e ampliação do Recinto de Exposi- 

çoes, que se prestara 'a amostragem dos produtos agro-

pecuários e industriais produzidos em nosso Município 

e 
- Aquisição de Trator Agrícola destinado a proporcionar 

assistência aos pequenos agricultores do Município. 

- Propiciar aos Produtores Rurais o acesso as tecnicas 

modernas de uso e de manejo do solo, fornecendo a pror 

e gratutito os serviços da Patrulha Agrícola. 

- Desenvolver Projetos de Irrigação Artificial junto aos 

agricultores do Município. 

- Asfaltar a sede do Município, Distrito de Socimbra 	e 

Bairros Rurais. Construir guias, sarjetas e tubos cole 

tores de aguas pluviais, melhorar as condições de tra-

fego das vias públicas. 

• 



_)6Dreleitura unicipal (9e '/Cova Panaa- a ulisla 

Anexo II 

ESTA DO DE SÃO PAULO 
CGC (MF) 65.711 954/000'.-58 	

Fls. 18 

DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE 
PROGRAMA 

PROGRAMAM 	 PLANO PLUERIAMAL - PERIODO: URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROJETO: 	 1998/2001 

--1,••■•■••111•■ 

lIAÇÃO ATUAL 

,a Unidade orçamentária, das mais importantes, pois 

loba quase a totalidade dos serviços administrati-

; do Município, carece de total reestruturaç.ão orga 

:acional, posto que nosso Município, praticamente I  
la possui em termos de funcionalidade. 

Considerando a grande quantidade de setores abrangidos 

por esta unidade,orçament;ria, torna-se necessário a 
construção, reforma, ampliação, aquisição de imóveis e 

equippmentos permanentes, constantes dos Anexos I. 
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PLANO PUIRIAMIAL - PER1ODC>: 	
1998/2001 

  

PROGRAMAS 

   

OBJETIVOS 

 

          

  

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

     

- Galpão Industrial 

     

- Construção, reforma e ampliação de Galpão Industrial, 
. . 

que se destinara  instalação de Oficinas de Bordados, 

Confecções e Congêneres, objetivando o aproveitamento 

de mão-de-obra e criando empregos. 

 

- Criação do Parque Industrial 

   

- Aquisição de área e sua urbanização para criação do 

Parque Industrial, objetivando a instalação de indus-

trias, ampliando o mercado de mão-de-obra. 
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PROGRAMA N. 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
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PROJETO 	 1998/2001 

DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE 

AÇÃO ATUAL 

- Construção, reforma e ampil
taçao de Galpão Industrial 

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes p.a 

ra a instalação de Oficina de Bordados e Confecções, 

objetivando o aproveitamento de 4.o-de-obra ociosa ' 

ao mesmo tempo em que promovera a iniciação profissio 

nal. 

- Instalação de indiustrias e pequenas empresas, possibi 

litando o desenvolvimento das atividades industriais, 

comerciais, prestação de serviços e ampliação do mer-

cado de mio-de-obra. 

Município não possui área destinada 'a Instalação de 

rque Industrial. 

PROGRAMA 

OBJETIVO 
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PLANO PLLIRIANUAL - PERIODO: 

1998/2001 

PROGRAMAS 
	

OBJETIVOS 

SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL 

- Rede Viária Rural 	 - Aquisição de Caminhões, Caminhonetes, Motoniveladora, 

Pá-Carregadeira, Trator de Esteira. 

- Aquisição de Mata-Burros de Aço 

- Aquisição de Tubos de Concreto para escoamento 	de 

Águas Plupiais. 

- Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes. 

- Construção de Pontes de Concreto. 
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1998/2001 
PROGRA M 	 PLANOPLUMANLIAL - PERRXIDO: MA 

SERVIÇOS DE ESTRADAS DE ROD. MUNICIPAL "cgIrmz 

DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE PROGRAMA 

AÇÃO ATUAL 

F 

- Considerando a precariedade dos serviços existentes, 

torna-se necessária a aquisição de Máquinas, Veícu- 
necessária para atingir 

a unidade orçamentária engloba exclusivamente a manu- 

çao das estradas rurais do nosso Município, 	a qual 

possui a mínima estrutura 

s objetivos. 
pontes, mata-burros e demais ma- 

a conservaçao e perenizaçao 	da 

los, construção de 

teriais destinados 

rede viária rural. 
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