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Estado de São Paulo 

LEI N2. 54/93  
De 22 de Outubro de 1993. 
Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Nova Canag:Immlista, E 

e São Paulo, para o período «e 1994 a 1997. 

Carlos Aparecido Martins Alves, prefeito do Município de Nova Cansa P 

ta, Estado de São Paulo, usando das atribuiçOes legais, etc. - 
Faz saber. que a Câmara Municipal de Nova Canag Paulista, Estado de ao 

lo,aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte ireis 
.Artigo 12) -Plano plurianual do Município de Nova Canta Paulista, Est 

de ao Paulo, para o período de 1994 a 1997, cdnstitaido pelos anexos constantes desta lei, será executado nos 

mos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do orçamento anual. 
Artigo 22) -A Irei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financ 

indicará os programas prioritários a serem incluidos no projeto de IreiOrqamentária, com indicação da fonte de 
• 

Artigo 32) - O poder executivo poderá aumentar ou diminuir as metas esi 

lecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício. 

Artigo 42) - Esta Lei entrará em vigor em 1Q de janeiro de 1994, revoga 

disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 22 de Outubro de 1993. 

ai, ikt 
Carlos Aparebido Martines Alves 

Prefeito Municipal 

Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determinada_ a public ao na imprensa local. 

cursos. 

Antenor 

Diretor de 

ti 

s tração 
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Anexo 1 

PLANO PLURIANUAL - PERIODO: 1994/1997 

PROGRAMAS 
OBJETIVOS 

C/M.ARA MUNICIPAL 

— Aquisição de equipamentos e material permanente 	- Dotar a Câmara de móveis e utensílios, aumentar ai 

cidade de Som, no sentido de melhorar as condições 

trabalho do Legislativo. 
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Anexo I 	 Fls. 

PLANO PLURIANUAL - PERIODO: 1994/1997 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

- Instituir uma politica de atendimento sacio-educativo,-

objetivando  a proteção e o desenvolvimento da criança e 

do adolescente. 

Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do ado 

lescente. 

- Iniciar a construção do prédio da prefeitura e Câmara - 

Municipal 

- Equipar a'unidade orçamentária e respectivos setores a' 

ela vinculados, com móveis e equipamentos de trabalho,' 

tornando-os mais eficientes. 

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS  

Criação, implantação e manutenção do conselho munici' 

pal dos direitos da criança e do adolescente. 

Criação, implantação e manutenção do .conselho tutelar 

Cnstrução do Paço Municipal 

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente. 
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PROGRAMA N. 	ImARA  
C 	MUNICIPAL PLANO PLURIANUAL - PERIODO: 

PROJETO : 	 1994/1997 

DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE PROGRAMA 

ITUAÇÃO ATUAL 

()Município de Nova Canaã.Paulista possui hoje uma 
população de 2.733 habitantes — (Censo/91), contan 

do com nove Vereadores de diferentes classes, que' 
são os legítimos representantes dos mesmos. 

OBJETIVO 

A Administração tem por objetivo oferecer condições—

satisfatórias para o bom funcionamento da CâmaraMu' 

nicipal e para tanto 4 preciso: 
— Aquisição de Máquinas, Móveis, aumento da capacida 

de do sistema de Som, Ventiladores. 
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PROGRAMA N. 
GABINETE DO PREFEITO E LEPEND2NCIASPLANO PLURIANUAL PERIODO: 

PROJETO : 	 1994/1997 

  

DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE 	
PROGRAMA 

SITUAÇÃO ATUAL 	
OBJETIVO 

A Unidade Orçamentária - Gabinete do Trefeito e De - 

pendências vem desenvolvendo suas atividades em 

conjunto com a procuradoria Jurídica e Fundo Social-

de Solidariedade, com número de servidores não satis 

fat4rios com as funções, ao mesmo tempo em que as 

instalações da Prefeitura não atende todas as neces-
sidades para um bom funcionamento. 

- Remodelar o quadro de pessoal da Prefeitura Municipa 

- Aquisição de Veículos para a Unidade Orçamentária. 

- Iniciar a construção do Paço Municipal. 

- Dotar os respectivos setores de móveis e Equipamento: 
necessários. 
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PLANO PLURIANUAL - PERIODO: 1994/1997 

PROGRAMAS 
	

OBJETIVOS 

ADMINISTRAM)  

- Construção do Correio e Junta de Alistamento Militar. - Construção e instalação -do Correio e Junta de Alisl 

mento Militar. 

- Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e de ' - Equipar a referida unidade orçamentária com Móveis, 

informática. 	 quinas e Equipamentos de Informática, melhorando a 

lidade dos serviços. 

- Aquisição de Imóveis 	 - Adquirir terrenos no perimetro Urbano para edificàç 

de repartWies públicas. 
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PROGRAMA N. ADMINISTRAÇÃO 
PLANO PLURIANUAL - PERIODO: 

PROJETtO : 	
1994/1997  

   

     

          

  

DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE 

   

PROGRAMA 

  

           

  

SITUAÇÃO ATUAL 

Esta unidade orçamentária coordena os setores da Junta 

de Alistamento Militar, sistema computadorizado e ou - , 

tros que lhe são correlatos, de maneira perfeitaÁ de' 

outros setores da AcImínistração especifica da Prefeita 

ra Municipal. 

OBJETIVO 

.-- É necessário construir o prédio do Correio e Instala 

a Junta de Alistamento Militar, contratando servidor 

- Dotar a Unidade Orçamentária de, Máquinas e Equipamen 

tos Permanentes. 

- Adquirir terrenos para edificação de repartições 

       

cas. 
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PLANO PLURIANUAL - PERIODO: 1994/1997 

OBJETIVOS 
PROGRAMAS 

EDUCACIO, CULTURA. ESPORTE E LAZER 

Construção de creche. 
- Dar assistência odantolOgica, medica, educacional e 

alimentar 82 crianças carentes do município. 

- Oferecer assistência medica, alimentar e educaciona 

- Dar melhores condições de ensino às crianças em ida 

escolar, residentes na zona rural. 

- Oferecer melhores condições de ensino, às crianças. 

- Transportar para a zona urbana as crianças em idade 

colar e os jovens residentes em regiões sem escolas 

- Dar àS crianças do 12 grau tratamento medico e odon- 

'isSgico, inclusive aquisição de óculos aos necessita( 

alimentação, vestuário e assistência social. 

- Construção de prédios para a pré Escola. 

- Construção, ampliação e reforma de prédios escolares 

rurais. 

- Construção, ampliação e reforma de unidades escolares. 

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

transporte de alunos do 12 e 22 graus. 

- Assistência a Educandos. 
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PLANO PLURIANUAL PERIODO:1994/1997 

PROGRAMAS 
	

OBJETIVOS 

EDUCACX0, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

— Construção de quadras de esporte. 
	 Incentivar as crianças a prática salutar dos esporte 

— Construção de cozinha—piloto. 	 Oferecer alimentação -de boa qualidade a todos os alu 

nos da rede escolar da pré—escola e do 12 grau. 

— Construção de conjunto esportivo, estádio de futebol—'— Proporcionar aos jovens e, entidades esportivas e es 

quadras áe basquetebol e voleibol, bochas, malhas, etc dantis, a pratica de esportes em todas as suas modal 

dades. 

— Construção de biblioteca Aplica e museu. 	 Promover o desenvolvimento cultural e social da popa 

ção estudantil, oferecendo meios-de pesquisa e prose 

vação da memória do município, sua origem, tradiçãO 

cultural e histeria do seu desenvolvimento. 

Construção, ampliação e melhoramento no Centro Comunil-  Oferecer à população condições de lazer e recreação. 

tgrio. 
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1994/1997 PROGRAMA NEDUCAÇÃO, CULTURA,EPORTE E LAZER PLANO PLURIANUAL - PERIODO: 
PROJETO :  

PRnGRA MA DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE 

OBJETIVO 

- Considerando a precariedade esta unidade orçamentá 

tornam-se necessário: 

Dotar os setores mencionados com móveis, máquinas 

equipamentos de trabalho, tornando-os mais eficien 

- Aquisição de Veículos, construção, ampliação e mel 

ramento de todos as obras mencionadas no anexo I. 

SITUAÇÃO ATUAL 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 4 unidade orçamen-

tária de grande importância na Prefeitura Municipal, ' 

por abranger os setores de alimentação, saúde, Trans -

porte, esporte e lazer. O atendimento de todos os seta 

res vem sendo feito de maneira precária, tendo em vis-

ta a falta de servidores, móveis, equipamentos, velcu' 

los e infraestrutura. 
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PLANO PLURIANUAL - PERIODO: 1994/1997 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

- Remodelação da Unidade de Saúde do Diãtrito de Socim-

bra; aquisição de equipamentos médicos e odontolOgi ' 

cos. 

- Aperfeiçoamento do Fundo Social de Solidariedade para 

melhor atendimento à população carente, aquisição 

de materiais permanentes. 

- Construção do Centro de Lazer do Trabalhador. 

- Aquisição de equipamentos médicos, móveis e utensilic 

e ambulância:, para a melhoria do atendimento de saúde 

da população. 

- Dotar o distrito de Socimbra de toda a infraestrutura 

médica e odantolggical  com a contratação de profissio 
nais. 

- Aquisição-de materiais permanentes e veículos para o 

atendimento do setor. 

- Contratação de Assistânte Social, objetivando perfeita 

atendimento aos menos favorecidos pela sorte. 

- Oferecerá população melhor condições de Lazer. 

SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL  

- Ampliação e reforma da Unidade BÃsica de Saúde. 
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PROGRAMA N. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL PLANO PLURIANUAL - PERIODO: 1994/1997 
PROJETO :  

DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE PROGRAMA 

SITUAÇÃO ATUAL OBJETIVO 

Considerando as deficiencias desta unidade orçam 

ria, torna-se necessário: 

- Aquisição de Equipamentos Médicos, OdantolSgicos, 

biliário, ambulâncias. 

Contratação de Profissionais e aquisição de infra 

trutura para o distrito de Socimbra. 

Contratação de Assistente Social. 

O Departamento de Saúde e Assistência Social congre-

ga os setores de Salçae municipal e Fundo Social de ' 

Solidariedade. Oseu desempenho tem sido precario. Pa 

ra o seu perfeito funcionamento torna-se necessário' 

dota-lo de infraestrutura. 
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PROGRAMAS 

PLANO PLURIANUAL - PERIODO: 
1994/1997 

OBJETIVOS 

URBANISMO. OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS 

— Con ntrução do Almoxarifado Municipal. 

Con,ntru. ção da casa da Agricultura. 

Contração de Casas Populares. 

— Pavimentação, Guias e Sarjetas. 

Lim4eza Pública. 

_Construção de prédio, aquisição de equipamentos e FE 

=antas. 

— Edificação do prédio adequado, com a contratação de 

engenheiro agrônomo. 

— Aquisição de área para edificação de casas populares 

através da C= ou equivalente. 

— Asfaltar a sede do Município e o Distrito de Socimbr 

com a construção de Guias, Sarjetas e Tubos Coletora 

de aguas pluviais. 

— Ampliação dos serviços de coleta do lixo urbano, com 

a aquisição de área para depósito ou reciclagem e 

aquisição de Trator com carreta para o Distrito de, 

Socimbra. 



PROGRAMAS 
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PLANO PLURIANUAL - PERIODO: 1994/1997 

OBJETIVOS 

— Iluminação Pública 

— Áreas de Lazer 

— Praças, Parques e Jardins 

— Matadouro Municipal 

- Ampliação, melhoramento e construção' de Velório ( 

Necrotério.` 

— Ampliação da Rede Urbana da Sede e do Distrito dE 

Socimbra. 

— Construção de campos de Bochas e Malha do Distri-t 

de Socimbra e nos Corregos do Cervo e Loro. 

— Remodelação das praças centrais da Sede e Socimbr 

com substituição da Iluminação. 

— Construção de Mini Matadouro na Sede do Mbnicipid 

URBANISMO, OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS 

— Cemitério Municipal.  
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VRBANISKO, OBRAS E SERV. MUNICIPAIS PLANO PLURIANUAL - PERIODO: 1994/1997 

PROJETO: 

 

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE 

SITUAÇÃO ATUAL 

Esta unidade orçamentária, das mais importantes, pois 

engloba quase a totalidade dos serviços administrati-

vos do município, carece de total reestruturaço or 

nizacionsl, posto que nosso municipio,recentemente 

instalado, praticamente nada possui em termos de fun-

cionalidade. 

PROGRAMA 

OBJETIVO 

Considerando a grande quantidade de setores abrangido -

por esta unidade orçamentaria, torna-se necessário a 

construção, ampliação, aquisição de imSveis e materiais 
e equipamentos permanentes, constantes do anexo I. 
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PLANO PLURIANUAL 	PERÍODO: 1994/1997 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL 

Rede Viária Rural - Aquisição de Caminhões, Caminhonete, Motanivelado] 

PÁ Carregadeira, Trator de Esteira. 

® Aquisição de Mata-Burros de Aço. 

© Aquisição de Tubos de Concreto para Escoamento de 
Aguas Pluviais. 

- Aquisição de Materiais Permanentes, Ferramentas, E 

- Construção de Pontes de Conerúto. 



de --/Vova eariaõ  
Estado de São Paulo 	

Anexo II 	 lIs. 

FROGRAMA N.
PLANO PLURIANUAL - PERIODO: 

1994/1997 SERV.DE ESTRADAS DE ROD. MUNICIPAL 	PROJETO:  

PROGRA MA 
DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE 

SITUAÇÃO ATUAL 

Esta Unidade Orçamentária engloba exclusivamente a ' 

manutenção das estradas rurais do nosso munidpio, a 

qual não possui a mínima  estrutura necessária para - 

atingir seus objetivos. 

OBJETIVO 

Considerando a precariedade dos serviços existentes,-

torna-se necessária a aquisição das Máquinas, Veiou 

los, a construção de Pontes, Mata-Burros e demais ma-

teriais destinados 21 conservação e perenização da re-

de viária rural. 
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