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LEI MUNICIPAL Nº 108/2001, de 06 de Novembro 2001. 

 

 

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Novo Xingu para 

o período de 2002 a 2005. 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica vigente, que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O Plano Plurianual do Município de Novo Xingu, para o 

período de 2002 a 2005 constituído pelo Anexo constante desta Lei, será executado  nos termos da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do orçamento anual. 

 

Art. 2º - Integra o anexo de metas prioritárias na presente Lei, de 

acordo com o § 1º do art. 165 da Constituição Federal, os programas relativos: 

 

a) as despesas de capital 

b) as delas decorrentes; e 

c) as de duração continuada. 

 

Art. 3º - A Lei de Diretrizes Orçamentária de cada exercício 

financeira indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentárias, com a 

indicçaão da fonte de recursos. 

 

Art. 4º - Deverá, em atendimento ao parágrafo único do art. 48 da 

LC 101/2001, as metas prioritárias a integrarem o Plano Plurianual e as Diretrizes Orçamentárias a serem 

escolhidas com a participação da comunidade. 

 

Art. 5º - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas 

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

 

     Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

      GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 06 de Novembro de 2001.  

 

                                      

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 
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PLANO PLURIANUAL 

 

ANEXO I 

 

PRIORIDADES E METAS PARA O PERÍODO DE 2002 A 2005. 

 

 
01 . LEGISLATIVA 

META OBJETIVO RECURSOS 

01.01 – Aquisição de Equipamentos e Material 

Permanente 

Equipar a Câmara Municipal de Vereadores com móveis, máquinas de 

escrever, calculadora, computadores e equipamentos de som. 

Próprios 

01.02 – Aquisição de Terreno Adquirir um terreno para que possa ser construído um prédio para ser a 

sede da Câmara de Vereadores. 

Próprios 

01.03 – Aquisição de Imóvel Adquirir um imóvel para abrigar a Câmara Municipal de Vereadores. Próprios 

01.04 – Construção de Imóvel Construção de um Imóvel em terreno adquirido pela Câmara Municipal 

para servir de Sede do Poder Legislativo Municipal. 

Próprios 

01.05 – Conservação de Prédio da Câmara Municipal Conservação do prédio da Câmara Municipal convenientemente, 

promovendo melhorias como pintura, alteração de paredes e mudanças 

de abertura. 

Próprios 

01.06 – Manutenção da Câmara – Provimento de 

Pessoal, pagamento de diárias, encargos sociais, luz, 

água, telefone e outros 

Esse programa visa oferecer condições a Câmara Municipal para 

manter suas atividades em funcionamento, inclusive pagamento de 

salários e diárias de vereadores e servidores, bem como encargos 

sociais. 

Próprios 
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2. ADMINISTRAÇÃO 

META OBJETIVO RECURSOS 

02.01 – Aquisição de Equipamentos e 

Material Permanente para Escritório 

Adquirir Móveis, Máquinas e Utensílios de Escritório para equipar 

convenientemente os órgãos da administração municipal. 

Próprios 

02.02 – Aquisição de Veículos para a 

Administração Municipal 

Adquirir automóveis para atender aos diversos órgãos municipais em suas 

atividades administrativas. 

Próprios e/ou de 

convênios. 

02.03 – Conservação de Veículos de uso 

da Administração 

Dar condições aos veículos de uso dos diversos órgãos da administração 

municipal de circularem convenientemente. 

Próprios 

02.04 – Aquisição ou Construção e 

Ampliação de Prédios Públicos 

Adquirir novos prédios e/ou construir em terrenos próprios ou adquiri-los e, 

também, ampliar os atuais de uso do município, visando melhor instalar os órgãos 

municipais. 

Próprios e/ou de 

convênios. 

02.05 – Conservação e Manutenção de 

Prédios Públicos 

Dar perfeitas condições de uso aos prédios utilizados pela administração 

municipal, como pintura, mudança de paredes e aberturas, etc. 

Próprios e/ou de 

convênios. 

02.06 – Divulgação Oficial Promover a divulgação do atos oficiais de interesse dos munícipes. Próprios 

02.07 – Recepção e homenagens à 

autoridades 

Promover recepções e/ou homenagens à autoridades em visitas ao município, 

assim declaradas em Lei Municipal e homenagem póstuma a pessoas que 

prestaram relevantes serviços ao Município, assim declaradas em Lei. 

Próprios 

02.08 – Informatização dos Serviços 

Municipais 

Modernizar os serviços e controles financeiros e de prestação de serviços, 

agilizando as informações, através de aquisição e/ou locação de equipamento e 

desenvolvimento, locação ou aquisição de sistemas de programas. 

Próprios e/ou de 

convênios. 

02.09 – Aquisição de Central Telefônica Dotar a Administração Municipal de central telefônica mais moderna, que facilite 

as comunicações. 

Próprios 

02.10 – Cursos de Aperfeiçoamento e 

Especialização Profissional 

Dar condições ao servidor municipal de atualizar-se na sua área de atuação, bem 

como possibilitar realização de curso de especialização em área do interesse 

público,  para que possa desenvolver trabalho qualificado em prol da 

municipalidade. 

 

 

Próprios e/ou de 

convênios. 
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02.11 – Implantação de Sistema de 

Controle Interno 

Implantar e manter um setor ter um controle sobre a Administração com o 

objetivo de dar maior eficiência ao serviço público municipal. 

Próprios 

02.12 – Implantação e manutenção de 

Agência ou Postos de Correios  

Implantar e manter Agência e/ou Posto de Correios para oferecer melhores 

condições de trabalho, bem como o bom atendimento à população. 

Próprios 

02.13 – Programa de Incremento da 

Receita Pública 

Instituir anualmente a campanha CIDADANIA PREMIADA, objeto de Lei 

Municipal, visando atingir a elevação da receita, mediante a conscientização geral 

da comunidade quanto às obrigações fiscais, em especial da emissão de nota fiscal 

em todas as operações de venda a consumidor final. Objetiva, sobretudo combater 

a sonegação  a evasão fiscal e a economia informal, como forma de incrementar a 

receita pública. Será desenvolvida com a distribuição de prêmios. 

Próprios 

02.14 – Organizar o Trânsito de Veículos  Promover a organização do trânsito no Município, através da construção de 

quebra-molas, canteiros e toda a demais infra-estrutura necessária. 

Próprios 

 

03 – AGRIULTURA 

META OBJETIVO RECURSOS 

03.01 – Assistência ao Pequeno Produtor Dar apoio técnico ao pequeno produtor, colocando a disposição máquinas 

agrícolas, sementes, adubos e fertilizantes, diretamente ou em convênio com 

órgãos oficiais, Estadual e Federal e através de contrato com entidades 

especializadas ou constituição de Fundos Especiais. 

Próprios e/ou de 

convênios. 

03.02 – Aquisição de Máquinas e 

Implementos Agrícolas (Patrulha 

Agrícola) 

Adquirir máquinas com Trator Agrícola, Trator de Esteiras, Retroescavadeira, Pa 

Carregadeira, e implementos agrícolas com forrageira, roçadeira e outros afins do 

setor primário, com o objetivo de dar apoio ao pequeno produtor.  

Próprios e/ou de 

convênios. 

03.03 – Instalação de Programas de 

incentivo a pequena propriedade 

Aumentar a produtividade agrícola e pastoril, dando melhores condições ao 

pequeno e médio produtor, desenvolvendo o programas em conjunto com o 

governo. 

Próprios e/ou de 

convênios. 

03.04 – Realização de Feiras agro-

pastoris 

Promover e divulgar a produção agrícola e pastoril do Município através de 

promoção de feiras. 

Próprios e/ou de 

convênios 
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03.05 – Construção de Mercado 

Municipal 

Organizar o sistema de abastecimento, possibilitando ao produtor condições de 

oferecer e comercializar diretamente sua produção. 

Próprios e/ou de 

convênios 

03.06 – Conservação de Máquinas e 

Implementos Agrícolas 

Conservar as máquinas e implementos agrícolas com manutenção  adequada para 

oferecer melhores serviços ao pequeno produtor. 

Próprios 

03.07 – Implantação do Sistema Troca-

Troca 

Aumentar a produtividade oferecendo sementes e matrizes financiadas, para 

pagamento na safra e auxílio na produção de sementes crioulas. 

Próprio e em 

convênio com 

Entidades 

Oficiais 

03.08 – Conservação e manutenção do 

Mercado Municipal 

Dar condições de funcionamento ao Mercado Municipal, conservando-o 

adequadamente. 

Próprios e/ou de 

convênios e das 

pessoas ou 

empresas 

interessados 

03.09 – Manutenção e ampliação do 

Fundo Rotativo Municipal 

Manter e ampliar o Fundo rotativo municipal, dando-lhe condições, através da 

injeção de recursos, além do já estabelecido em Lei, para a viabilização do mesmo. 

Próprios e/ou de 

convênios e 

doações 

 

04 – COMUNICAÇÕES 

METAS OBJETIVO RECURSOS 

04.01 – Telefonia Rural Levar à zona rural sistema de telefonia, oferecendo melhores condições de 

comunicação, objetivando a fixação do homem no campo. Programa a ser 

desenvolvido em conjunto com a comunidade rural e Companhias de Telefonia. 

Próprios e/ou de 

convênios, das 

Companhias 

Telefônicas e da 

comunidade. 

04.02 – Instalação de antenas de 

divulgação de imagens de televisão 

Levar a divulgação de vários canais de televisão, visando oferecer ao município, 

urbano e rural, melhores condições de fazer e fixar o homem no seu habitat. 

 

 

Próprios e/ou 

das empresas 

interessadas 
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05. SEGURANÇA 

METAS OBJETIVO RECURSOS 

05.01 – Auxílio Financeiro ao Consepro Proporcionar maior segurança aos munícipes. Próprios 

 

06. EDUCAÇÃO 

METAS OBJETIVO RECURSOS 

06.01 – Manutenção do ensino de 1º grau Dar condições de manter o ensino de primeiro grau em plano elevado, 

atendendo despesas de pessoal, encargos, material de consumo e serviços 

nas escolas. 

Próprios e/ou de 

convênios 

06.02 – Aquisição de Material Didático Adquirir, para utilização pelo alunado de material de apoio didático. Próprios e/ou de 

convênios 

06.03 – Aquisição de Equipamentos e Material 

Permanente as Escolas da Rede Municipal de 

Ensino 

Adquirir equipamentos e material permanente para uso nas Escolas da 

Rede Municipal de Ensino Fundamental. 

Próprios e/ou de 

convênios 

06.04 – Conservação  e melhoria dos prédios 

escolares 

Manter em condições de utilização os prédios onde funciona as escolas 

municipais, inclusive com melhorias como calçamento, muros, cercas... 

Próprios e/ou de 

convênios 

06.05 – Construção e ampliação de Escolas 

Municipais 

Construção e ampliação de Escolas Municipais na sede e/ou no interior 

do município. 

Próprios e/ou de 

convênios 

06.06 – Transporte Escolar de Alunos da Rede 

Municipal de Ensino Fundamental, Ensino Médio 

e Ensino Superior 

Aquisição de veículos para o transporte escolar de alunos do 1º grau. 

Manutenção dos veículos de transporte escolar. Contrato de prestação de 

serviços  com pessoas físicas e jurídicas para atender o transporte 

escolar. 

Próprios e/ou de 

convênios 

06.07 – Merenda Escolar Prestar assistência aos alunos da Rede Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental oferecendo a merenda necessária. 

Próprios e/ou de 

convênios 

06.08 – Construção de Quadras Esportivas Construir junto a escolas  municipais e estaduais do município, quadras 

esportivas para que os alunos desenvolvam a prática de esportes e 

educação física. 

Próprios e/ou de 

convênios 
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06.09 – Aquisição de Prédios e/ou Construção de 

Creches Municipais 

Construir ou adquirir um prédio para instalar creche municipal na sede 

visando atender crianças  de 0 a 6 anos do município. 

Próprios e/ou de 

convênios 

06.10 – Cursos profissionalizantes Oferecer a população carente cursos profissionalizantes que os auxiliem 

no desenvolvimento profissional. 

Próprios e/ou de 

convênios 

06.11 – Cursos de aperfeiçoamento profissional Desenvolver junto ao pessoal técnico das escolas municipais cursos de 

aperfeiçoamento visando melhorar sua capacidade profissional. 

Próprios e/ou de 

convênios. e 

Fundef 

06.12 – Cursos Superiores Criar possibilidades de instalação de cursos superiores, com instalação 

de faculdades de graduação, doutorado e mestrado. 

Próprios e/ou de 

convênios 
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07 . CULTURA 

METAS OBJETIVO RECURSOS 

07.01 – Instalação de biblioteca municipal Instalar em prédio a ser adquirido ou construído, com aproximadamente  

100 m² (cem metros quadrados), adquirindo obras literárias necessárias e 

adequadas para pesquisa, lazer e aprimorar os conhecimentos da 

população, com implantação de biblioteca itinerante. 

Próprios 

07.02 – Promoção de eventos culturais Promover a realização de eventos culturais de modo a divulgar a tradição 

cultural e a história de desenvolvimento do Município, conforme 

Calendário de Eventos. 

Próprios e 

Associações 

Comerciais e 

Comunitárias 

07.03 – Acervo de Obras Literárias Equipar convenientemente com novas obras a Biblioteca Municipal Próprios 

07.04 – Aquisição de terreno para construção e 

construção de um Centro Cultural 

Adquirir terreno e nele construir um prédio para instalação de um Centro 

Cultural – para abrigar o Acervo Histórico-Cultural, e a Casa da Cultura 

ou Espaço Cultural, dotando cada espaço ou atividade com os 

respectivos e necessários móveis, utensílios e equipamentos. 

Próprios e/ou de 

convênios 

07.05 – Criação da Banda Municipal Criar a Banda Municipal, promover seu aparelhamento e dar treinamento 

aos seus integrantes, inclusive com contratação de serviços de 

treinamento e supervisão. 

Próprios 
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08. DESPORTOS 

METAS OBJETIVO RECURSOS 

08.01 -  Promoção de Competições Esportivas Promover o desporto amador e profissional junto à comunidade do 

Município, conforme Calendário de Eventos. 

Próprios 

08.02 – Construção, ampliação de parque 

esportivos 

Dotar os Centros Comunitários (discriminar) de quadras de esportes de 

modo a propiciar condições de lazer e recreação à população. 

Próprios e/ou de 

convênios 

08.03 – Construção de Ginásio Esportivo Dotar o Município de um centro esportivo para atender às necessidades e 

ao desenvolvimento físico e social da juventude 

Próprios e/ou de 

convênios 

08.04 – Manutenção de Parques Esportivos e 

Ginásios de Esportes 

Manter em condições de utilização os parques e ginásios destinados à 

prática esportiva e de lazer. 

Próprios 

 

09. ENERGIA ELÉTRICA 

METAS OBJETIVO RECURSOS 

09.01 – Eletrificação Rural Promover a extensão de rede elétrica em áreas rurais, buscando melhorar 

as condições de vida do homem do campo. 

Próprios e/ou de 

convênios, com 

participação das 

comunidades e 

RGE 

09.02 – Eletrificação Urbana Promover a extensão e melhoria de rede elétrica dentro do perímetro 

urbano do município para dar condições de infra-estrutura à terrenos e/ou 

loteamentos urbanos. 

Próprios e/ou de 

convênios, com 

participação das 

comunidades e 

RGE 
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10.HABITAÇÃO 

METAS OBJETIVO RECURSOS 

10.01 – Construção de casas populares Construir casas populares visando atender a famílias de baixa renda, ou 

ainda auxiliando com material na reforma das já existentes. 

Próprios e/ou de 

convênios 

10.02 – Loteamento Popular Implantar um Loteamento visando atender pessoas de baixa renda, 

incluindo-se no programa a aquisição de imóveis, parcelamento de área, 

projeto e todas as obras de infraestrutura. 

Próprios e/ou de 

convênios 

 

11.SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 

METAS OBJETIVO RECURSOS 

11.01 – Aquisição de veículos para coleta de lixo Adquirir 01 veículo para a coleta de lixo domiciliar na sede do 

município. 

Próprios 

11.02 – Aquisição de equipamentos e material 

para coleta do lixo 

Adquirir equipamentos e materiais para varredura das vias públicas e 

auxiliar na coleta de lixo. 

Próprios 

11.03 – Instalação da usina de reciclagem de lixo Instalar no município uma usina  e reciclagem do lixo, incluindo 

aquisição do terreno, obras e equipamentos necessário. 

Próprios e/ou de 

convênios 

11.04 – Manutenção e conservação dos veículos e 

equipamentos de coleta de lixo 

Conservar e manter em perfeitas condições de uso os veículos e 

equipamentos destinados a coleta de lixo e varredura de ruas. 

Próprios 

11.05 – Instalação da capela mortuária Instalar a capela mortuária municipal, incluindo terreno e obras Próprios 

11.06 – Criação, ampliação e conservação do 

cemitério municipal 

Criar, ampliar e conservar o cemitério municipal na área urbana ou rural, 

inclusive com ajardinamento. 

Próprios 

11.07 – Ampliação da rede de iluminação pública Ampliar a rede de iluminação pública na área urbana. Próprios e/ou de 

convênios 

11.08 – Conservação e manutenção da rede de 

iluminação pública 

Conservar e manter em perfeitas condições a rede de iluminação pública, 

inclusive com troca de lâmpadas. 

Próprios 
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11.09 – Ampliação, remodelação e manutenção 

dos parques e jardins 

Ampliar e remodelar as praças e jardins, inclusive com calçamento e 

ajardinamento, dando melhores condições de ser usufruído pela 

população. 

Próprios 

 

12. INDÚSTRIA 

METAS OBJETIVO RECURSOS 

12.01 – Implantação de Pólo Industrial Implantar no município o pólo industrial, visando equacionar e 

disciplinar a instalação de indústrias. Inclui-se no programa, aquisição 

das áreas, projeto e obras da infra-estrutura necessária. 

Próprios e/ou de 

convênios 

  

13.TURISMO 

METAS OBJETIVO RECURSOS 

13.01 – Promoção do Turismo Promover a divulgação do Município através de eventos promocionais, 

conforme Calendário de Eventos. 

Próprios 

13.02 – Programa de incentivo ao turismo rural Promover a criação do turismo rural, com incentivo a mais uma fonte de 

renda ao agricultor. 

Próprios e/ou de 

convênios 
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14. SAÚDE 

METAS OBJETIVO RECURSOS 

14.01 – Assistência Médica e Sanitária a 

população 

Promover a assistência médica à população em postos de saúde e 

hospital, incluindo-se além da assistência médica, medicamentos e 

exames laboratoriais e radiológicos, utilizando-se para tanto todos os 

recurso disponíveis, inclusive a formação de Fundos Especiais. 

Próprios e/ou de 

convênios 

14.02 – Manutenção dos serviços de assistência 

médica 

Oferecer condições às unidades que prestam serviços de atendimento à 

saúde da população, e atender adequadamente suas funções, tanto com 

pessoal, material, serviços e equipamentos. 

Próprios e/ou de 

convênios 

14.03 – Construção e ampliação de ambulatórios Construir um ambulatório municipal na Sede do Município e adquirir os 

equipamentos necessários para atender a população. 

Próprios e/ou de 

convênios 

 

 

14.04 – Conservação e manutenção ambulatório Conservar e manter em condições de funcionamento os prédios onde for 

instalado o ambulatório municipal. 

Próprios e/ou de 

convênios 

 

15.SANEAMENTO 

METAS OBJETIVO RECURSOS 

15.01 – Abastecimento de Água Ampliar a rede de abastecimento de água nas comunidades, com abertura 

de poço artesiano e reservatório. 

Conservar as redes de abastecimento de água das comunidades. 

Estender a rede de abastecimento de água da área urbana às zonas mais 

carentes. 

Próprios e/ou de 

convênios 

15.02 – Ampliação e conservação do sistema de 

esgotos 

Ampliar e conservar a rede de esgoto pluvial e cloacal na área urbana do 

Município. 

Próprios e/ou de 

convênios 
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16.ASSISTÊNCIA 

 

METAS OBJETIVO RECURSOS 

16.01 – Assistência social à população carente Prestar assistência social a população carente do Município, dando 

proteção e acompanhamento necessário, integrando o programa com a 

saúde e educação. 

Próprios e/ou de 

convênios 

16.02 – Auxílios e Subvenções Conceder nos termos da Lei Municipal pertinente, que instituiu o Plano 

de Auxílios, auxílios de forma direta para pessoas carentes do município. 

Próprios 

16.03 – Assistência à criança e adolescente Promover a assistência e proteção da criança e do adolescente nos termos 

do Estatuto da Criança, através de ações diretas ou em convênio com 

órgãos estaduais ou federais. 

Próprios e/ou de 

convênios 
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17. TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

METAS OBJETIVO RECURSOS 

17.01 – Aquisição de veículos, máquinas e 

implementos rodoviários 

Adquirir de veículos e máquinas, com a finalidade de renovar e ampliar a 

frota existente. 

Próprios e/ou de 

convênios 

17.02 – Conservação e manutenção da frota de 

veículos, máquinas e implementos agrícolas 

Manter a frota de veículos, máquinas e implementos rodoviários em 

perfeitas condições de uso. 

Próprios 

17.03 – Abertura, ampliação, melhoramento e 

conservação das estradas municipais 

Ampliar, melhorar e conservar as estradas municipais, visando dar 

melhores condições de tráfego, incluindo-se no programa todas as obras 

necessárias, inclusive pontes, pontilhões e bueiros. 

Próprios 

17.04 – Aquisição de equipamento e material 

permanente para arruamento 

Adquirir equipamentos e material permanente necessários para 

desenvolver as atividades de serviços de arruamento, praça e jardins. 

Próprios 

17.05 – Aquisição de Terreno para Construção do 

Parque de Máquinas 

Adquirir um terreno para que possa ser construído o parque de máquinas. Próprios 

17.06 – Abertura, ampliação, melhoramento e 

pavimentação de vias públicas 

Abrir novas ruas e avenidas nos núcleos urbanos, bem como ampliar, 

melhorar, conservar e pavimentar com calçamento ou asfalto parte das 

existentes ou as que serão construídas, incluindo-se todas as obras viárias 

necessárias. 

Próprios e/ou de 

convênios 

17.07 – Construção de prédio para a Secretaria da 

Infra-estrutura 

Construção de um pavilhão para o abrigo das máquinas e veículos de 

propriedade do município, além de prédio conjugado para abrigar as 

dependências administrativas e almoxarifado da Secretaria da Infra-

estrutura. 

Próprios 

17.08 – Sinalização das vias públicas Adquirir placas, equipamentos e material para a sinalização das vias 

públicas localizadas na zona urbana de nosso município. 

Próprios 

17.09 - Construção de abrigos nos pontos de 

ônibus de transporte escolar  

Construir abrigos em todos os pontos de espera de ônibus do transporte 

escolar. 

 

Próprios 

17.10 - Implantação, ampliação e melhoramento 

da iluminação pública das vias da zona urbana  

Implantar, ampliar e melhorar as condições de iluminação pública das 

vias urbanas do município. 

Próprios e/ou de 

convênios 
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17.11 - Implantação, ampliação e melhoramento 

da iluminação pública nas vias que percorrem o 

centro de todas as Localidades do interior do 

município. 

Implantação, ampliação e melhoramento da iluminação pública nas vias 

que percorrem o centro de todas as Localidades do interior do município. 

Próprios e/ou de 

convênios 

17.12 - Ensaibramento de todas as estradas do 

interior do município 

Ensaibrar (cascalhar) todas as estradas vicinais do interior do município. Próprios e/ou de 

convênios 

17.13 - Construção e reforma de pontes e bueiros  Construir e reformar pontes e bueiros em todos os locais  nas estradas 

vicinais do interior do município que se fizerem necessários. 

Próprios 

17.14 - Abertura de novas estradas  Abrir novas estradas para facilitar o acesso a sede do município. Próprios 

 

18.TRANSPORTE URBANO 

METAS OBJETIVO RECURSOS 

18.01 – Aquisição de equipamentos e material 

permanente para arruamento 

Adquirir equipamentos e material permanente necessários para  

arruamento, praças e jardins. 

Próprios 

18.02 – Abertura, ampliação, melhoramento, 

pavimentação e conservação de vias publicas 

Abrir novas ruas e avenidas nos núcleos urbanos, bem como, ampliar, 

melhorar, conservar e pavimentar com calçamento ou asfalto as atuais 

ruas, incluindo-se todas as obras viárias necessárias. 

 

Próprios e/ou de 

convênios 

 

 

 


