
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

LEI N° 081, DE 26 DE MARÇO DE 2002.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO
MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA
PARA O PERÍODO DE 2002 A 2005.

A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO BE FLORESTA DO
ARAGUAIA-PA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - O Plano Plurianual do Município de Floresta do Araguaia para o período
de 2002 a 2005, constituído pelos anexos desta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes
Orçamentarias de cada exercício e de cada orçamento anual.

Art. 2° - O Plano Plurianual foi elaborado observando as seguintes diretrizes para
a ação do Governo Municipal:

I - criar condições para o desenvolvimento sócio-econômico do Município,
inclusive com o objetivo de aumentar o nível de emprego; otimizar os serviços municipais e garantir a
recuperação na arrecadação dos tributos municipais;

II - garantir o desenvolvimento de programas de desporto, cultura e lazer;

III - desenvolver obras de urbanização e infra-estrutura sanitária: abastecimento
de água, trafegabilidade, habitação e transporte;

IV - garantir ao produtor rural as condições essenciais para o desenvolvimento de
suas atividades e do setor;

V - dai continuidade aos programas de assistência ao menor desamparado, ao
adolescente, ao idoso e as famílias carentes;

VI - garantir assistência à saúde através da rede municipal e conveniada ao SUS,
ampliando a rede, otimizando e implantando novos programas;

VII - garantir aos alunos das escolas municipais melhores condições de ensino;
reduzir a ausência de alunos nas salas de aula; dar melhores condições de trabalho ao educador e
recuperar a qualidade do ensino no Município, dando continuidade aos programas de capacitação de
professores e trazendo mais cursos universitários para o Município;

vm - garantir memores condições de trabalho aos servidores municipais.

Ari 3° - O Poder Executivo está autorizado a introduzir modificações no presente
Plano Plurianual no que diz respeito aos objetivos, às ações e as metas programadas para o período por
ele abrangido, com a aprovação da Câmara Municipal.
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disposições em contrário.
Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA-PA,
aos 26 dias do mês de março de 2002.

MARIA DAS GR3ÍÇAS MARQUES PEREIRA
Prefeita Municipal Em exercício
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