
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MULLER 

LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS 

ANEXOS I - METAS E PRIORIDADES PARA 0 EXERCfCIO DE 1998. 

LEGISLATIVO: 

Aquisigeo de equipamentos e material permanente, dando preferencia 
aquisigeo de um computador, de equipamentos de som e maquinas de 

escrever. 
Ampliaceo do quadro de servidores da Camara Municipal. 

OBJETIVO: Ampliar e dotar a Camara, dando aos Vereadores, servido-
res e a populace°, melhores condigoes e eficiencia no trabalho Le-
gislativo. 

ADIMINISTRAcAO: 

Aquisigeo de um area industrial. 
Aquisiceo de equipamentos e material permanente. 
Implantagao do Plano Diretor na zona urbana e implantaceo na zona 
rural. 
Construgeo de predio para o corpo de Bombeiros e aquisicao de 
area; implantageo e extensao de telefonia rural. 
Ampliageo do predio Municipal; aquisigeo de computador para a Jun-
ta de Servico Militar. 
OBJETIVO: Ampliar as unidades administrativas com maior espapo fi-
sico para maior eficiencia no trabalho de atendimento a populacdo 
oferecendo-lhe maior seguranca e comunicacao. 

AGRICULTURA: 

Organizaceo da Secretaria da Agricultura. 
Incentivo a produce° de hortifrutigranjeiros. 
Realizaceo de feiras de artesanato e feira do produtor rural 	de 
Porta°. 
Incentivo a formacdo de cooperativas e microempresas, e hortas co-
munitarias. 

OBJETIVO: Dar melhor assistencia a populacao com 
	

incentivo ao 
agricultor. 

EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO: 

Reformas de sales de aula e de predios escolares. 
Construcao de predios escolares. 
Aquisiceo de area de terras para a construcao e ampliapeo de esco- 
las 
Construcao da Casa de Culture. 
Promocao de cursos de aperfeicoamento de Professores Municipais , 
servicais e atendentes de creche. 
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Aquisicao de equipamentos e material permanente para as escolas e 
a Secretaria de Educagao, Cultura e Desporto: 
Maquina de escrever; 
Fotocopiadora; 
Aparelho de som 3 em 1. 

Ampliagao e manutencao des creches municipais e construcao de cre- 
ches. 
Aquisicao de merenda escolar para: escolas, pre-escolar e creches. 
Aquisicao de um veiculo e freezer. 
Criagao da Banda Municipal e aquisicao de instrumentos musicais. 
Reestauracao da Biblioteca Publica Municipal e aquisicao de acervo 
bibliografico. 
Reestruturacao do coral Municipal e aquisicao de instrumentos mu- 
sicais. 
Aquisicao de moveis. 
Perfuragao de pocos artesianos nas escolas Municipais. 
Aquisicao de material pedagogic° e esportivo para: SMECD,escolas 
pre-escola e creches. 
Aquisicao de acervo bibliografico para a Secretaria de Educacao , 
Cultura e Desporto, escolas municipais e creches. 
Construcao de Parques de recreacao junto as escolas municipals. 
Aquisicao de micro-8nibus. 

OBJETIVO: Proporcionar ao aluno todas as condigoes necessaries a 
um bom aprendizado, recreacao, seguranca, lazer, assistencia pe-
dagagica, estudo e preparacao para o trabalho. 

ENERGIA ELETRICA: 

Extensa° de rede eletrica no perimetro urbano e rural. 
Manutencao da Iluminagao Publica na cidade. 

OBJETIVO: Incentivar o pequeno agricultor a permanecer no campo 
proporcionando-lhe condicoes de maior produtividade e, atraves de 
uma boa iluminagao nas rues e avenidas da cidade, garantir segu-
ranee a populacao. 

HABITAcAO: 

Urbanizacao e infraestrutura para loteamentos populares. 

OBJETIVO: urbanizar areas para a populagao de baixa renda. 
Construcao de Cases populares. 

OBJETIVO: Diminuir o deficit habitacional, construindo 297 (duzen- 
tos e noventa e sete) casas pelo sistema do projeto mutirao, 	em 
convenio com Orgaos oficiais. 
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OBRAS E VIACOES: 

Aquisicao de maquinario pesado e veiculos leves e pesados. 
Desapropriagao de areas para obras viarias, no interior. 
Aquisicao de area de terras para construgao do predio da Secreta- 
ria de Obras e Viacao, e seu Parque Rodovidrio. 
Desapropriacdo para Obras viarias, na cidade. 
Construed° de Pontes e Pontilhoes. 
Implantagao de uma falorica de canos e meio-fios. 

OBJETIVOS: Ampliar as unidades administrativas com major 	espaco 
fisico para major eficiencia no trabalho de atendimento a popula-
cao. 

URBANISMO: 

Calcamento com pedras irregulares e ou asfaltamento no perimetro 
urbano da cidade. 

OBJETIVO: Dar melhor condigao de trafegabilidade a populagao de 
nosso Municipio. 

Construgao e ampliagao de pontes e pontilhoes no perimetro urbano. 
Construgao e ampliacao de passeios pdblicos. 
Construgao e reforma de abrigos pdblicos. 
Construgdo de abrigos nas paradas de anibus. 
Ciclovia na rua Sao Leopoldo. 
Sinalizagao indicativa nas vias publicas da cidade. 
Parque Municipal de Exposigao de Cultura, Recreagao e Lazer. 

OBJETIVO: Dar melhores condieties de trafegabilidade e maior segu-
ranca a populagdo. 

PARQUES E JARDINE: 

Implantagao do horto municipal. 
Construcao e melhoramento em pracas do perimetro urban°. 
Construgao de Centros Comunitarios no municipio. 

OBJETIVO: Oferecer maior oportunidade de lazer aos municipes. 

SA6DE, AcAo SOCIAL E MEIO AMBIENTE: 

Construcao e ampliaeao de Postos de sadde na cidade. 

OBJETIVO: Dar condiedes de sadde a populagao. 

Implantagao de um servigo municipal de sadde mental. 

OBJETIVO: Ajudar a populagao em dificuldades. 
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Construcao de um centro ocupacional para Menores e de Casa do ido-
so 
Implementagao do Conselho Tutelar no Municipio. 

OBJETIVO: Tirar os menores das ruas, dando-lhes uma ocupagao, 
reunir os idosos, proporcionando-lhes lazer. 
Contratagao de Profissionais na area da saude. 

OBJETIVO: Dar maior atencao a sadde no Municipio, com a contrata-
cao de profissionais do ramo. 
Auxilio a entidades que prestem atendimento filantropico e benefi-
cente. 

OBJETIVO: Proporcionar um atendimento mais condigno a sadde no Mu-
nicipio e a populacao mais carente. 

Aquisicao de velculos para a Secretaria Municipal da Sadde, 	Aga() 
Social e Meio Ambiente. 

OBJETIVO: Facilitar o transporte de doentes. 

Continuar prestando auxilio a Comunidade atraves de convenios com 
funeraria e farmacia para indigentes. 

OBJETIVO: Auxiliar os indigentes. 

Apoio as Feiras Municipais de Saude. 

OBJETIVO: Esclarecer os municipes como cuidar de sua sadde. 

Incrementacao do Fundo Municipal de Sof:1de. 
Projeto de tratamento de esgoto cloacal. 
Projeto de implantagao de micro e macro drenagem urbana. 
Projeto referente a esgoto cloacal. 
Aquisicao de area para instalacao do cemiterio municipal. 
Investimentos necessdrios a preservacao de areas verdes e recupe-
cuperacao de areas degradadas. 
Continuacao da implantagao e operagao da usina para reciclagem do 
lixo domestico e apoio de implantagao da usina de lixo industrial. 
Projeto para solucao das enchentes e alagamentos na cidade. 

OBJETIVO: Proteger o meio ambiente e terminar, aos poucos, com os 
alagamentos de ruas na cidade. 

SANEAMENTO: 

Ampliacao e melhoria da rede de esgoto pluvial e cloacal na zona 
urbana da cidade. 
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OBJETIVOS: Dar condigoes de higiene e sande a populac&o. 

Portgo, 17 de Outubro de 1997. 


