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LEI Nº 763/2013 

 
 

 
“Dispõe sobre o Plano Plurianual de Ações de governo do 
município de Mutum, Estado de Minas gerais, para o 
quadriênio 2014 a 2017 e dá outras providências”. 

  
 

 
O Prefeito do Município de Mutum, Estado de Minas Gerais, no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, sanciono a 
seguinte Lei, 
 

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual de Ações de Governo do 
Município de Mutum, Estado de Minas Gerais, para o quadriênio de 2014 a 2017, 
em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária 
de cada exercício e de cada Orçamento Anual. 
 

Art. 2º - Integram a presente Lei os anexos do PPA - Plano Plurianual 
de Ações de Governo discriminados abaixo: 
 

ANEXO I - Programas de Despesas de Capital, Despesas Correntes e 
Continuadas. 

ANEXO II - Programas de Despesas de Capital. 
 

Art. 3º - O Plano Plurianual de Ações de Governo, objeto desta Lei, 
foi elaborado observando as seguintes diretrizes para ação do Governo Municipal: 
 

I – Sanear as Finanças Públicas com garantia de aumentos substanciais 
na arrecadação de tributos municipais: promover ações de fortalecimento da 
arrecadação no sentido de estabilizar e equilibrar as contas públicas reduzindo 
custeio e fomentando investimento; 

 
II – apoio à administração pública: implementar o plano de 

informatização, fiscalizar e representar, desenvolver, controlar, treinar planejar e 
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realizar o controle das atividades públicas em geral, bem como a modernização dos 
procedimentos administrativos e valorização do servidor; 

 
III – controle, proteção e preservação do meio ambiente: investir em 

qualidade de vida, realizando controle e proteção à flora e fauna, promovendo o 
saneamento do meio ambiente com a expansão da coleta de resíduos sólidos e do 
tratamento de esgotos sanitários e lixo e controlando a erosão e a poluição; 
 

IV – Serviço de Segurança e Promoção de Defesa Civil: ação conjunta 
com o governo do Estado na manutenção da segurança pública e da defesa contra 
sinistros; 

 
V – Investir em Educação: ampliação da rede municipal de ensino 

fundamental, pré-escolar, creches, difusão cultural e proporcionar o atendimento 
educacional de qualidade visando atingir toda a comunidade na faixa escolar; 

 
VI – Planejar e executar ações urbanísticas: acompanhar o 

desenvolvimento e controle da ocupação do solo urbano, investir na limpeza urbana 
e construir e reformar ruas, avenidas, parques e jardins e integrar a área rural e 
certas áreas periféricas, ainda à margem de melhoramentos urbanos; 

 
VII – Investir em Ação e Desenvolvimento Social: melhorar o 

atendimento à criança, ao adolescente, ao idoso, ao deficiente físico e às famílias de 
baixa renda, realizar campanhas para a solução de problemas sociais de natureza 
temporária, cíclicas, ou intermitentes que possam ser debelados ou erradicados por 
esse meio, instituir programa de assistência ao desamparado, criar condições para o 
desenvolvimento sócio-econômico do Município, inclusive com o aproveitamento 
de mão-de-obra gerando empregos e melhorando a distribuição de renda; 

 
VIII – Apoio à Previdência Social: executar ações e garantir a 

Previdência Social Geral e Previdência Social a Segurados; 
 
IX – Ampliar e desenvolver o transporte urbano e rural: investir na 

construção, ampliação e conservação das estradas vicinais; disciplinar o trânsito na 
área urbana e rural e ordenamento no transporte intermunicipal; 

 
X – Assistir na Saúde do Cidadão: melhoria no sistema de saúde 

municipal em ação conjunta com o Estado e a União, reduzir o atendimento curativo 
ampliando o atendimento preventivo e investir na qualidade de vida do cidadão; 
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XI – Garantir o direito e o acesso a programas de habitação popular: 

possibilitar a inserção da população de baixa renda nos programas de habitação 
popular, de modo a materializar a casa própria e investir na conservação de 
unidades habitacionais da população de baixa renda, valorizando o direito de 
moradia; 

 
XII - Desenvolvimento do Turismo e da Indústria: desenvolver e 

organizar o turismo do Município com campanhas educativas para recuperação de 
matas ciliares protegendo nascentes e mananciais, melhoramento da qualidade da 
água, implantando o sistema de tratamento e reciclagem de lixo e investir em ações 
no sentido de alavancar novas oportunidades de emprego e investimento; 

 
XIII – Promover o Desenvolvimento Econômico Sustentável: fortalecer 

o crescimento dos diversos setores econômicos elevando os níveis de 
competitividade, criando potencial para geração de emprego e renda; 

 
XIV – Ampliar as Divisas Municipais: intensificar as relações com os 

municípios vizinhos a fim de se dar solução conjunta a problemas comuns. 
 
XV – Apoio ao Meio Rural: investir na agricultura familiar e pecuária, 

com ações de colaboração ao pequeno produtor rural, permitindo o 
desenvolvimento sustentável das propriedades rurais e incentivar e apoiar as 
iniciativas que promovam o crescimento e a valorização do homem do campo; 

 
XVI – integrar os programas municipais com os do Estado e os do 

Governo Federal; 
 
XVII – investir em esporte e lazer, no sentido de melhorar as condições 

de vida do povo do município; 
 
XVIII – promover o desenvolvimento cultural do município;  
                                
Art.4º - A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei 

ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo Municipal, 
por meio de projeto de lei específico. 
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Parágrafo Único - O Poder Executivo está autorizado a introduzir 
modificações no presente Plano Plurianual de Ações de Governo no que respeitar a 
objetivos, ações e metas programadas para o período por ele abrangido. 

 
Art.5º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
Mutum-MG, 25 de abril de 2013. 
 

 
 

João Batista Marçal Teixeira 
Prefeito Municipal de Mutum 
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PLANO PLURIANUAL 
 

ANEXO I 
 

PROGRAMAS DE DESPESAS DE CAPITAL, DESPESAS CORRENTES E 
CONTINUADA 

 
Anexo I – Projeto de Lei nº _________/2013 

Período de execução: 2014/2017 
 
 
01 – CÂMARA MUNICIPAL 
01.01 – SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
01.01.01 Administração Geral 
- Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, Veículos e de consumo. 
- Reforma ampliação e manutenção da Sede da Câmara Municipal. 
- Aquisição de imóvel para a ampliação da Câmara Municipal. 
 
02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
02.01 – GABINETE DO PREFEITO 
02.01.01 - Administração Geral 
- Aquisição de equipamentos, veículos e materiais permanentes e de consumo para 

o Gabinete do Prefeito. 
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo para a 

Assessoria Jurídica. 
- Defesa e representação do interesse público no Processo Judiciário. 
- Manutenção de atividades do Gabinete. 
- Manutenção de Convênios. 
 
02.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
02.02.01 – Administração Geral 
- Aquisição de bens móveis e imóveis para a Administração. 
- Implantação do Almoxarifado. 
- Cursos de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal administrativo. 
- Cadastro de bens móveis e imóveis pertencentes ao Município e controle de 

utilização. 
- Implementação do plano de informatização. 
- Programa de Desenvolvimento do Município. 
- Controle Interno. 
- Programa de Planejamento e gestão. 
- Ações de Segurança Pública com manutenção de convênios e promoção da defesa 

civil. 
- Cooperação para os órgãos de Segurança Pública. 
- Política educativa de segurança pública. 
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- Ações para garantir a Previdência Social Geral e Previdência Social a Segurados. 
- Manutenção de Convênios. 
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo. 
- Criar dispositivos para atrair investimentos e empreendimentos industriais, 

comerciais e de serviços na sede, nos distritos e povoados. 
- Instituir um Programa de Desenvolvimento de Cadeias Produtivas. 
- Incentivar o empreendedorismo e o desenvolvimento de negócios cidade e no 

campo em parceria com a Associação Empresarial, CDL, Sindicatos Rurais, 
SEBRAE e entidades afins. 

- Estimular a prática do associativismo/cooperativismo, a qualificação profissional, a 
inovação tecnológica, a criação de microempresas, formalização e apoio aos 
microempreendedores individuais. 

- Aprimorar a logística para comercialização e escoamento da produção econômica 
do município, como armazenamento, inspeção e transporte. 

- Regulamentar a prática de comércio ambulante e feiras itinerantes em locais 
públicos. 

- Estimular a produção e o comércio do artesanato local em parceria com 
associações, promovendo cursos, exposições, feiras, concursos etc. 

 
02.03 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
02.03.01 – Administração Geral 
- Fiscalização dos recursos públicos. 
- Controle Central da Administração Financeira. 
- Controle de Tributação e Administração Tributária. 
- Amortização da dívida contratada. 
- Automatização dos Serviços de Cobrança da Dívida Ativa. 
- Isenção de tributos para os comprovadamente carentes. 
- Revisão do cadastro imobiliário e mobiliário. 
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo. 
- Aquisição de veículos para a fiscalização. 
- Atualização de valores e base de calculo de impostos e taxas. 
- Cadastramento das propriedades rurais do município, com todas as atividades 

desenvolvidas, para efeito de verificação do recolhimento de tributos. 
- Controle e fiscalização do emplacamento dos veículos existentes no município. 
 
02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
02.04.01 – Administração Geral 
 
- Manutenção dos Programas com os Governos Estadual e Federal. 
- Subvenções a Caixa Escolar. 
- Manutenção do Programa de Erradicação do Analfabetismo. 
- Manutenção do Programa Bolsa Família juntamente com o Serviço de Assistência e 

Previdência. 
- Manutenção das atividades do Ensino Fundamental. 
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- Aquisição e manutenção de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental. 
- Treinamento, aperfeiçoamento e capacitação de pessoal para atendimento ao 

Ensino Fundamental. 
- Adquirir material pedagógico, contratar serviços e aparelhar as escolas do Ensino 

Fundamental. 
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo para 

atendimento ao Ensino Fundamental. 
- Reformar, ampliar e manter as escolas do Ensino Fundamental. 
- Manutenção das atividades com a educação infantil. 
- Aquisição e manutenção de Transporte Escolar para a Educação Infantil / Pré-

Escolar. 
- Treinamento, aperfeiçoamento e capacitação de pessoal para atendimento à 

Educação Infantil / Pré-Escolar. 
- Adquirir material pedagógico, contratar serviços e aparelhar as escolas de 

Educação Infantil / Pré-Escolar. 
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo para 

atendimento à Educação Infantil / Pré-Escolar. 
- Construção reforma ampliação e manutenção de prédio escolar para atendimento à 

educação infantil / Pré-Escolar. 
- Construção reforma ampliação e manutenção de creches. 
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo para 

atendimento às Creches. 
- Aquisição de transporte escolar para atendimento à Educação Especial. 
- Aparelhamento, adequação e capacitação de pessoal para atendimento à 

Educação Especial. 
- Manutenção da merenda escolar. 
- Manutenção de Convênios. 
- Aquisição de equipamentos, veículos e materiais permanentes e de consumo para 

atendimento ao Serviço de Educação. 
- Aprimorar o Sistema Municipal de Educação para dar maior eficácia na formação 

do aluno desde a alfabetização até a conclusão do ensino fundamental. 
- Priorizar o ensino de português, matemática, educação ambiental e promoção da 

saúde, e o comportamento nas relações sociais na elaboração curricular. 
- Implantar horário integral de estudos e orientação pedagógica para todos os 

estudantes da rede municipal. 
- Criar o Departamento de Extensão e Capacitação, para projetos de capacitação e 

aperfeiçoamento técnico dos profissionais da educação e para projetos de 
interação escola/comunidade. 

- Construir e reformar prédios escolares na zona rural padronizando as instalações 
físicas. 

- Lutar pela implantação de escola técnica profissionalizante. 
- Lutar pelo retorno do ensino superior presencial e a ampliação do ensino a 

distância. 
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- Viabilizar transporte gratuito para os alunos de curso técnico, graduação e pós-
graduação cujas instituições de ensino fiquem fora do município. 

- Informatizar a rede municipal de educação, ampliar os centros de inclusão digital e 
instalar pontos de acesso gratuito à Internet. 

- Expandir o acervo e modernizar a Biblioteca Municipal.  
- Efetivar parcerias para capacitação profissional com entidades classistas locais, 

SEBRAE, SENAC, SENAR, SENAI entre outras. 
- Promover a interação de profissionais, alunos e representações comunitárias, como 

partes integrantes de uma rede cujo objetivo comum é o enriquecimento humano 
através da educação sistêmica de qualidade. 

 
02.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
02.05.01 – Administração Geral 
- Aquisição de consultório odontológico, móvel e fixo. 
- Atendimento hospitalar e ambulatorial às comunidades. 
- Contratação de médicos em várias especialidades para atendimento nos postos de 

Saúde, Programas criados para atendimento a saúde preventiva e Centro Municipal 
de Saúde. 

- Contratação de enfermeiros, radiologistas, assistente social, odontólogos, 
nutricionistas, fisioterapeutas, protéticos e demais profissionais da área de saúde 
para atendimento nos Postos de Saúde, Programas de Saúde, Estratégias de 
Saúde, Centro Municipal de Saúde (Policlínica), Pronto Atendimento Municipal, 
UBS’S, Saúde Mental e Caps. 

- Aquisição de unidades móveis de saúde/ambulância/ veículos/ motos e bicicleta. 
- Aquisição de veículos. 
- Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita no Centro Municipal de 

Saúde e postos de saúde. 
- Construção, reforma,ampliação e manutenção de estabelecimento à saúde, Centro 

Municipal de Saúde(Policlínica), Postos de Saúde e Pronto Atendimento Municipal, 
Caps e UBS’S. 

- Ações de vigilância sanitária com prevenção e fiscalização da saúde pública. 
- Ações de Vigilância Epidemiológica. 
- Ações de alimentação e nutrição. 
- Manutenção das atividades de saúde médica e odontológica. 
- Participar de consórcios intermunicipais. 
- Manutenção e ampliação dos programas: 
 

 Programa de Saúde da Família – PSF. 
 Programa de Saúde da Família Bucal – PSF Bucal. 
 Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS. 
 Manutenção do CAPS, Residencial Terapêutica, Programa de Saúde 

mental e recuperação a inserção do indivíduo. 
 Programa Epidemiologia e Controle de Doenças. 
 Programa de Prevenção às Carências Nutricionais – SISVAN. 
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 Programa de Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST’s. 
 Programa de Saúde Bucal. 
 Programa de Prevenção do Câncer do Colo de Útero e Mamas. 
 Programa de Acompanhamento a Gestante e Puérperas. 
 Programa de Erradicação da Hanseníase. 
 Programa de Tratamento dos Diabetes. 
 Programa de Tratamento do Paciente Psiquiátrico. 
 Programa de Tratamento do Paciente Hipertenso. 
 Programa de Prevenção e Tratamento de Doenças Parasitárias. 
 Programa de Atendimento Básico – PAB. 

- Manutenção de outros programas de saúde. 
- Manutenção de projetos e programas em parceria com a Secretaria de Estado da 

Saúde e o Ministério da Saúde. 
- Manutenção de convênios. 
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo para 

atendimento ao Serviço de Saúde. 
- Construção, reforma e ampliação de Pronto Socorro Municipal. 
- Transformar Mutum em um pólo Regional de Saúde, com capacidade de 

atendimento de uma população regional média de 200.000 pessoas. 
- Intensificar ações articuladas com órgãos governamentais federal e estadual e com 

os municípios integrantes do CIS-Caparaó para incrementar projetos de saúde 
pública no município e na região. 

- Reestruturar física, técnica e funcionalmente os PSF (Programa de Saúde da 
Família) e a ESF (Estratégia de Saúde da Família). 

- Instituir transporte exclusivo para as equipes de PSF. 
- Informatizar e conectar em rede todos os setores administrativos e operacionais 

sob responsabilidade do Gestor Municipal de Saúde e implantar o programa 
“Adeus Fila”, para agendamento eletrônico através do telefone 0800 (ligação 
gratuita).  

- Viabilizar convênios e investimentos nos Hospitais São Vicente de Paulo e São 
Manoel, Lar dos Idosos, APAE, Projeto Livre para Viver e entidades afins. 

- Criar uma Casa de Apoio aos pacientes que residem na zona rural e precisam 
pernoitar tanto na ida quanto na chegada das viagens à Belo Horizonte, Muriaé, 
etc. 

- Estabelecer uma escala de coleta do Laboratório de Análises Clínicas em todos os 
distritos. 

- Criar grupos operativos em todas as unidades de saúde: Gestantes, diabéticos, 
Hipertensos, puericultura, saúde mental, idosos. 

- Implantar uma U.P.A. (Unidade de Pronto Atendimento). 
- Criar de uma S.E. (sala de estabilização 24 horas) no distrito de Imbiruçu. 
- Instalar leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). 
- Obter Unidades de Tratamento Intensivo Móvel (UTI móvel). 
- Instalar o Centro de diagnóstico por imagem (Tomografia, ultrassonografia). 
- Criar o C.P.N. (Centro de Parto Normal) e o Banco de leite humano. 
- Adequar o piso salarial do Agente Comunitário e Saúde. 
- Realizar de cirurgias de urgência e eletivas no nosso município. 
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- Criar o programa “Esporte é Saúde”, para incentivar a participação nas atividades 
esportivas oficiais; promover parceria com academias de ginástica no atendimento 
gratuito de pessoas carentes; e propiciar atendimento especializado a diabéticos, 
hipertensos e deficientes físicos e intelectuais. 

- Incluir no currículo escolar das escolas públicas municipais da matéria “Saúde 
Pública”, abrangendo os seguintes assuntos: Dengue, alimentação saudável, 
drogas, autocuidado, doenças crônicas, saúde bucal, atividade física, etc. 

- Humanizar o atendimento dos usuários da rede de saúde pública através de 
constante capacitação, acompanhamento do desempenho profissional e 
modernização dos processos e da estrutura de atendimento. 

 
 
02-06- SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
02.05.01 – Administração Geral 
- Feiras para a promoção da produção artesanal do Município. 
- Manutenção de Convênios. 
- Implantação do Cadastro de Famílias Carentes na zona urbana e rural. 
- Assistência à criança, ao adolescente, ao idoso, às famílias carentes e amparo ao 

deficiente físico. 
- Manutenção do Programa Bolsa Família e demais programas sociais em parceria 

com o Governo Estadual e Federal. 
- Convênio e subvenção à APAE – Associação e Pais e Amigos dos excepcionais. 
- Subvenção ao Conselho Municipal da Criança e Adolescente. 
- Subvenção social ao Lar dos Idosos Pe Julio Maria. 
- Subvenção a Paróquia São Manoel de Mutum/Pastoral da Criança. 
- Subvenção Social ao grupo 3ª idade. 
- Subvenção a A M E M. 
- Subvenção social a Assoc.Mut.Cultura-AMUCULT. 
- Subvenção a Assoc.Benef.Cult.Des.Evang.p/Mutum-abcdem. 
- Manutenção de Convênio c/ a SETASCADE. 
- Ajuda Financeira a Carentes. 
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo para     

atendimento a Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social. 
- Assistência ao Idoso. 
- Subvenções Sociais em Geral. 
- Assistência ao Portador de deficiência. 
- Assistência Criança e ao adolescente. 
- Manutenção do Conselho Tutelar do Menor, com aquisição de veículo, 

equipamentos e materiais permanentes e de consumo para seus serviços. 
- Apoio na implantação de uma associação artesanal para Mutum. 
- Construção de uma loja, ou destinação de um imóvel para que os artesãos de 

Mutum, possam vender seus produtos. 
- Subvenção ao Projeto Livre para Viver. 
- Subvenção à Creche Menino Jesus de Praga. 
- Subvenção à Conferência São Vicente de Paula. 
- Subvenção aos Alcoólicos Anônimos (AA). 
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- Incrementar os projetos e ações do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e 
políticas públicas para garantir a paz e o bem-estar da população. 

- Recuperar, manter e fortalecer parcerias com entidades prestadoras de relevante 
serviço social como APAE, Casa Lar, Creches, Confraria de São Vicente de Paulo, 
Lar dos Idosos, Projeto Jovens de Atitude, Projeto Livre para Viver, Roupeiro dos 
Pequeninos e instituições semelhantes. 

- Promover cursos de capacitação e outras formas de treinamento, especialmente 
com famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, objetivando a organização 
de associações e/ou cooperativas e a consequente geração de emprego e renda. 

- Desenvolver programas de inserção social de crianças, adolescentes, idosos e 
outros indivíduos que vivem em situação de vulnerabilidade social; 

- Atuar na prevenção e combate à violência, dando assistência às vítimas no Centro 
de Referência e Assistência Social – CRAS. 

- Criar programa de ginástica para idosos e promover os jogos da terceira idade. 
- Criar programas, em parceria com governos estadual federal, visando o 

atendimento a crianças e adolescentes, objetivando a prevenção contra drogas e 
prostituição. 

- Manter e fortalecer o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. 
- Criar centro de atendimento a família em todos os distritos, com profissional 

especializado e treinado para atendimento personalizado a todos os cidadãos, 
inclusive orientação sobre benefícios sociais disponíveis pelo poder público. 

- Dar suporte técnico aos Conselhos Tutelar, do Idoso, de Assistência Social e 
outros. 

- Recuperar a agência da Caixa Econômica Federal para facilitar o acesso aos 
serviços sociais do Governo Federal. 

- Estabelecer convênio com advogados do município para ampliação da Defensoria 
Pública Municipal. 

- Apoiar ações e iniciativas de grupos de trabalho tais como “Jovens de Atitude” e 
“PROERD”, que buscam evitar que os jovens sejam aliciados para o mundo dos 
crimes. 

- Articular com o governo do estado a implantação, no município, da Companhia de 
Polícia Militar e intensificar o policiamento na sede e em todos os Distritos. 

- Manter e desenvolver o convênio com as Polícias Militar e Civil de Minas Gerais e 
contribuir para a construção da sede do quartel e operacionalização do 
Policiamento. 

- Apoiar ações comunitárias como as da Pastoral Carcerária, CCVV (Conselho 
Comunitário de Valorização da Vida), APAC (Associação de Proteção e Assistência 
aos Condenados), para transformar os esforços de reeducação de detentos, num 
modelo de recuperação e ressocialização dos mesmos. 

- Promover articulação em rede dos serviços prestados no município e pelas 
entidades privadas na área social, propiciando uma maior qualidade, eficiência, 
racionalização e integração dos programas e projetos sociais existentes em Mutum. 

 
02-07- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS 
02.06.01 – Administração Geral 
- Construção de galerias de rede pluvial e fluvial. 
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- Construção reforma, ampliação e manutenção do sistema de Água e Esgoto. 
- Saneamento em geral. 
- Construção reforma  e manutenção da Sede Administrativa. 
- Construção reforma, ampliação e manutenção de prédios para atender a 

administração e entidades conveniadas. 
- Construção, implantação e manutenção de postos telefônicos. 
- Construção, reforma, ampliação e manutenção de pontes/bueiros sobre córregos, 

rios e ribeirões. 
- Eletrificação Rural. 
- Construção reforma e manutenção de banheiros públicos. 
- Cascalhamento em áreas de risco. 
- Construção reforma, ampliação de prédios públicos diversos. 
- Construção reforma, ampliação de prédios escolares e creches. 
- Construção reforma, ampliação de campo de futebol. 
- Construção reforma, ampliação do Ginásio Poliesportivo Municipal e quadras de 

esportes. 
- Construção reforma, ampliação do Centro Municipal de Saúde e de postos de 

saúde. 
- Aquisição de terreno para matadouro municipal. 
- Aquisição de terreno para Parque de Exposição. 
- Construção do matadouro municipal. 
- Aquisição de veículos e máquinas. 
- Elaboração do programa de manutenção preventiva de veículos e outros 

equipamentos. 
- Reforma e manutenção de máquinas, veículos e equipamentos. 
- Elaboração do programa de manutenção preventiva de máquinas. 
- Drenagem e limpeza de córregos, ribeirões e rios do Município. 
- Ações de promoção e desenvolvimento da Agricultura, Pecuária e Indústria. 
- Cooperação com os órgãos do Estado e da União de Agricultura, Pecuária e 

Indústria através de convênios. 
- Manutenção das atividades de Agricultura, Pecuária e Indústria. 
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo para 

atendimento ao Serviço de Obras. 
-    Construção, reabertura e manutenção das estradas vicinais e cascalhamento 
- Construção reforma, ampliação e manutenção do asfaltamento/ 

pavimentação/calçamento na zona urbana (ruas, avenidas e logradouros). 
- Construção reforma, ampliação e manutenção de pontes/bueiros sobre córregos, 

rios e ribeirões. 
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo para 

atendimento ao Serviço Estrada e Rodagem. 
 
02.08 – SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
02.08.01 – Administração Geral 
- Manutenção Convênio IMA/IEF-MG. 
- Manutenção das Contribuições Previdência. 
- Construção de terreiros, carreadores e estradas para agricultores. 
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- Construções de armazéns p/ silagem. 
- Distribuição de Fertilizantes à agricultura Familiar. 
- Transporte de insumos e materiais orgânicos p/produtor rural. 
- Manutenção de Sistemas Canais Irrigação. 
- Mecanização Agrícola com Aquisição de Caminhões/Trator de Esteiras/ 

Retro/tratores Agrícolas/Patrol e Implementos. 
- Inseminação Artificial, transferência de Embrião p/melhoramento genético. 
- Construção de casas populares na zona rural p/ fixação do Homem no campo 
- Construção de represas e Lagos p/desenvolvimento da piscicultura. 
- Defesa contra as inundações/enchentes. 
- Cooperação com os órgãos do Estado e da União de Turismo e Meio Ambiente 

através de convênios. 
- Ações de promoção e desenvolvimento do Turismo e Meio Ambiente. 
- Construção e manutenção de parque de exposição. 
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo para 

atendimento a Secretaria de agricultura. 
- Implementar mecanismos eficazes que alinhem desenvolvimento agrário e pecuário 

a políticas que promovam a preservação do meio ambiente e o progresso com 
sustentabilidade. 

- Priorizar a conservação permanente das estradas municipais, inclusive 
recuperação e manutenção de pontes e bueiros, dando acesso regular às 
propriedades e comunidades rurais por veículos de cargas e de passageiros. 

- Reativar a Patrulha Agrícola do PRONAF para prestação de serviços de apoio e 
incremento de produção e escoamento de produtos, inclusive para merenda 
escolar. 

- Estabelecer critérios e adequar espaços para a realização de feiras, exposições e 
eventos correspondentes. 

- Implantar viveiros para produção e fornecimento de mudas frutíferas, de jardinagem 
e de espécies nativas, com selo de “Qualidade Verde” da administração municipal. 

- Criar programa de incentivo a produção hortifrutigranjeira, a piscicultura, apicultura 
e artesanato, com assistência técnica, fornecimento de plântulas, sementes, mudas 
e matrizes, garantindo consumo mínimo por fornecimento aos órgãos municipais. 

- Garantir a prestação de assistência técnica e extensão rural gratuitas para 
incremento da agricultura familiar. 

- Investir em assistência técnica de profissionais zootecnistas, agrônomos e 
veterinários para a melhoria e o desenvolvimento da produção de leite, carne e 
outras atividades, bem como para incentivo à plantação de eucalipto e outras 
espécies. 

- Incentivar projetos de agroindústria agregadores de valores aos produtos 
agropecuários, como minilaticínio, leite tipo C e polpa de frutas. 

- Atuar em conjunto com os órgãos públicos federais e estaduais, e em parceria com 
a iniciativa privada, para promover a melhoria da qualidade de vida no campo com: 

o Acessibilidade aos serviços públicos como a eletrificação rural. 
o Implantação de recursos tecnológicos de comunicação e lazer, como 

telefonia celular e internet. 
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o Incentivo ao retorno e a permanência dos jovens na área rural, com a 
oferta de cursos, treinamentos e ocupações rentáveis. 

o Criação de campos de futebol de várzea, como áreas de encontros sociais 
e lazer. 

 
02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER 
02.10.01 – Administração Geral 
 
- Reforma, ampliação e manutenção do Ginásio Poliesportivo Municipal. 
- Aquisição de terrenos para construção de quadras de esportes. 
- Construção reforma, ampliação e manutenção de quadras de esportes. 
- Aquisição de terrenos para construção de campos de futebol. 
- Construção reforma, ampliação e manutenção de campos de Futebol. 
- Aquisição de veículo para transporte de jogadores. 
- Aquisição de equipamentos de playground. 
- Manutenção de eventos esportivas em campeonatos municipais e regionais 
- Construção do Estádio de Futebol. 
- Construção de um Centro Poliesportivo. 
- Aquisição de material e equipamentos esportivos para todas as modalidades a 

serem implantadas. 
- Estabelecer convênio de patrocínio do “Esporte Clube Mutum” e incentivos para 

realização de campeonatos municipais e regionais. 
- Reformar o Estádio Municipal “Sebastião Cesário”, reestabelecendo a iluminação e 

ampliando sua funcionalidade. 
- Criar o programa “Campo Verde de Intercâmbio”, com projetos de manutenção de 

equipes adultas de vôlei feminino e masculino; torneios esportivos intermunicipais e 
jogos amistosos com equipes de outros municípios. 

- Criar o programa “Socialização Esportiva”, com os projetos de escolinha infanto-
juvenil de futebol, futsal, vôlei e handebol (equipes feminina e masculina). 

- Promover campeonatos escolares de futebol, futsal, vôlei, handebol, etc.; 
avaliações periódicas dos participantes, por equipe multidisciplinar. 

- Incentivar a participação de idosos e pessoas com deficiência intelectual e física 
em eventos esportivos, culturais e de lazer, garantindo-lhes acessibilidade e 
segurança; 

- Criar o programa “Ver de Bicicleta”, com implantação de ciclovias no parque de 
eventos “João Costa de Oliveira” e no estádio municipal para incentivo ao ciclismo 
e passeio turístico. 

 
02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 
02.11.01 Administração Geral 
- Planejamento urbano. 
- Programação da infra-estrutura urbana. 
- Construção, reforma, ampliação e manutenção do asfaltamento/ 

pavimentação/calçamento na zona urbana (ruas, avenidas e logradouros), da 
cidade, vilas e povoados. 
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- Construção reforma, ampliação e manutenção de praças urbanas, parques e 
jardins. 

- Construção reforma, ampliação e manutenção das vias públicas. 
- Limpeza urbana. 
- Projetos Habitacionais. 
- Construção de Unidades Habitacionais. 
- Habitação urbana e rural. 
- Execução de convênios Pró-Moradia. 
- Controle de Inundações. 
- Eletrificação e iluminação de vias públicas. 
- Aquisição de terreno para aterro sanitário. 
- Serviços Funerários. 
- Construção e manutenção do Pórtico da Cidade. 
- Aquisição de terreno para capela/velório na cidade e nas vilas dos distritos. 
- Mapear o território municipal por aptidão/ vocação econômica e potencial turístico. 
- Atuar no sentido da materialização/conclusão do asfaltamento da MG108 (Mutum-

Aimorés). 
- Empenhar junto a CEMIG para instalação de uma subestação para a melhoria na 

distribuição da energia elétrica. 
 
02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
02.12.01 Administração Geral 
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo para 

atendimento a Secretaria Municipal de Cultura.  
- Manutenção de convênios com a Secretaria de Estado da Cultura. 
- Manutenção de Programas de incentivo e divulgação da cultura do município, com 

participação em feiras e amostras. 
- Reforma, ampliação e manutenção da Biblioteca Municipal. 
- Reforma, ampliação e manutenção da Casa da Cultura. 
- Manutenção de atividades de incentivo à cultura. 
- Criação do Museu Municipal. 
- Apoio aos grupos teatrais existentes no Município. 
- Apoio às manifestações folclóricas do município. 
- Apoio às bandas de músicas existentes no município. 
- Incentivo às escolas de samba do município.  
- Elaborar um calendário oficial de promoção cultural do município. 
- Dinamizar a Biblioteca Pública “Rui Barbosa”, com os projetos Biblioteca Levada, 

jogos Intelectivos (dama, xadrez, dominó etc.), incentivo à Criação e à Crítica 
Literária. 

- Criar o programa “Cultura na Praça”, com animação das praças Benedito Valadares 
e Raul Soares. 

- Implementar o projeto “Cidade Digital”, de acesso gratuito à internet em “Pontos de 
Cultura” e outros locais públicos.  
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- Criar Programa de Socialização Musical, com os projetos: Coral Infantil; Banda de 
Música; Oficina do Som “O Melhor Abandonado” com material reciclável na 
confecção e execução de instrumentos musicais. 

- Realizar anualmente a Gincana Cultural da Independência (1º/05 a 7/09) Festa da 
Cidade (5 a 7/09), englobando o desfile da Independência, show beneficente e 
intensa participação das comunidades. 

- Revitalizar a obra do ginásio poliesportivo abandonada na Praça Dona Maricas, 
dando-lhe outra destinação sociocultural. 

- Apoiar manifestações culturais como Carnaval, Charola de São Sebastião, folia de 
reis, festas juninas, cavalhada etc. 

- Garantir transporte dos participantes dos grupos sociais cadastrados, como Feliz 
Idade, Charola de São Sebastião, para apresentações públicas de intercâmbio 
cultural. 

- Promover mecanismos para o desenvolvimento e a melhoria nos serviços voltados 
para o turismo em parceria com os Hotéis, Restaurantes, Bares etc. e incentivo à 
criação de agências turísticas, lojas especializadas e outros empreendimentos 
correlatos. 

- Efetivar projetos junto ao Circuito Turístico Pico da Bandeira e outras instituições 
ligadas ao turismo. 

- Criar o Parque Municipal da Pedra Invejada e meios de exploração sustentável do 
turismo (ecológico, aventura, rural etc.) bem como outros. 

- Implantar um Centro de Convenções, promovendo o turismo de negócios na 
cidade. 

- Atuar em conjunto com entidades representativas do comércio, da indústria e do 
turismo na qualificação empresarial de gestores e profissionais executores de 
serviços. 

- Promover e apoiar eventos periódicos de fomento ao desenvolvimento 
socioecômico sustentável, especialmente nas dependências do Parque de 
Exposições “João Costa de Oliveira”, tornando-o um espaço útil durante todo o 
ano. 

 
02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
02.13.01 Administração Geral 
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo para 

atendimento a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 
- Manutenção de convênios com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do 

Estado de Minas Gerais. 
- Manutenção de convênios com entidades de proteção ao meio ambiente. 
- Convenio com a Policia Ambiental para juntos fiscalizar todas as regionais do 

município, inclusive, em campanhas educativas de proteção ao meio ambiente. 
- Parcerias com Associações para Reflorestamento. 
- Controle e proteção da qualidade ambiental. 
- Proteção à fauna e à flora. 
- Defesa contra a erosão. 
- Construção de Usina de Reciclagem e compostagem de resíduos sólidos. 
- Aquisição de equipamentos para a Usina de Reciclagem. 
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- Construção de fossa séptica. 
- Controle da Poluição. 
- Reflorestamento e preservação de nascentes em diversas localidades do 

Município. 
- Criação e Manutenção de Parques ecológicos. 

 
(Emenda Aditiva nº 01/2013) 
 

- Fazer levantamentos visando a criação de Unidades de Conservação ambiental 
principalmente nas regiões onde se encontram a Pedra Invejada, Pedra do Facão, 
Pedra Santa bem como outros patrimônios naturais mutuenses. 

- Implantar a coleta seletiva e construir uma usina de triagem e compostagem de lixo, 
prioritariamente em parceria com cooperativas e associações. 

- Empenhar junto a COPASA para a urgente implantação da Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) e o oferecimento de água tratada em todos os distritos e 
povoados. 

- Elaborar uma estratégia para contenção de enchentes, limpeza periódica dos rios e 
córregos e manutenção da rede pluvial e de esgoto. 

- Estudo para reintrodução do pássaro Mutum no município. 
 
02.14. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
02.14.01 – Administração Geral 
  
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo para 

atendimento a Secretaria Municipal de Turismo. 
- Manutenção de convênios com a Secretaria de Estado de Turismo e Ministério do 

Turismo. 
- Manutenção de convênios com entidades de classe ligada ao turismo. 
- Incentivo e criação de meios de divulgação dos pontos turísticos do município. 
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PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES 
 

ANEXO II 
 

PROGRAMA DE DESPESAS DE CAPITAL 
 

ANEXO II – PROJETO DE LEI Nº      /2013 
PERÍODO: 2014/2017 

 
 

OBJETIVO / META 
 

2014 
% 

 
2015 

% 

 
2016 

% 

 
2017 

% 

 
TOTAL 

% 
 

01 – CÂMARA MUNICIPAL      
01.01- GABINETE E SECRETARIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL      

01. Reforma e manutenção da sede 
da Câmara Municipal 

 
25% 

 
25% 

 
25% 

 
25% 

 
100% 

 
2. Aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente e veículo para 
o Gabinete e Secretaria da Câmara 

25% 25% 25% 25% 100% 

3. Aquisição de imóvel para 
ampliação da Câmara. 

 
 

25% 25% 25% 25% 100% 
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02- PREFEITURA MUNICIPAL      

02.01- GABINETE DO PREFEITO      

1. Aquisição de Equipamentos, 
Veículos e Material Permanente 
para Gabinete do Prefeito. 

25% 25% 25% 25% 100% 

2. Aquisição de equipamentos e 
material permanente para a 
Assessoria Jurídica. 

25% 25% 25% 25% 100% 

3. Manutenção de convênios 
diversos. 25% 25% 25% 25% 100% 

 
02.02. SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ADMINISTRAÇÃO 
     

1. Aquisição de bens móveis e 
imóveis para a Administração. 25% 25% 25% 25% 100% 

2. Implantação do Almoxarifado 25% 25% 25% 25% 100% 
3. Cursos de treinamento e 
aperfeiçoamento do pessoal  
administrativo 

25% 25% 25% 25% 100% 

4. Cadastro de bens móveis e 
imóveis pertencentes ao Município 
e controle de utilização. 

25% 25% 25% 25% 100% 

5. Aquisição de equipamentos e 
material permanente para a 
manutenção de convênios com a 
Segurança Pública e Promoção da 
Defesa Civil. 

25% 25% 25% 25% 100% 

6. Aquisição de equipamentos e 
material permanente para a 
manutenção de demais convênios. 

25% 25% 25% 25% 100% 

7. Aquisição de equipamentos e 
material permanente para o Serviço 
de Administração. 

25% 25% 25% 25% 100% 

 
02.03 – SECRETARIA MUNICIPAL 

DE FAZENDA 
     

1. Amortização de dívida 
contratada. 25% 25% 25% 25% 100% 

2. Aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente para o Serviço 
de Contabilidade. 

25% 25% 25% 25% 100% 

3. Aquisição de Equipamentos e 25% 25% 25% 25% 100% 
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Material Permanente para os 
Serviços Financeiros. 
4. Aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente para o Setor 
de Arrecadação. 

25% 25% 25% 25% 100% 

5. Aquisição de equipamentos e 
material permanente para a 
manutenção de convênios. 

25% 25% 25% 25% 100% 

6. Aquisição de equipamentos e 
material permanente para o Serviço 
de Finanças. 

25% 25% 25% 25% 100% 

 
02.04- SECRETARIA  MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO 
 

     

      
1. Aquisição de Transporte Escolar 
para o Ensino Fundamental.  25% 25% 25% 25% 100% 

2. Aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente para as 
escolas municipais do Ensino 
Fundamental. 

25% 25% 25% 25% 100% 

3. Reforma e ampliação de escolas 
municipais do Ensino Fundamental. 25% 25% 25% 25% 100% 

4. Aquisição de Transporte Escolar 
para a Educação Infantil/Pré-
Escolar. 

25% 25% 25% 25% 100% 

5. Aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente para as 
escolas municipais de Educação 
Infantil /Pré-Escolar. 

25% 25% 25% 25% 100% 

6. Construção, reforma e ampliação 
de escolas municipais de Educação 
Infantil/Pré-Escolar. 

25% 25% 25% 25% 100% 

7. Construção, reforma e ampliação 
de Creches. 25% 25% 25% 25% 100% 

8. Aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente para Creches.  25% 25% 25% 25% 100% 

9. Aquisição de Transporte Escolar 
para a Educação Especial. 25% 25% 25% 25% 100% 

10. Reforma e ampliação da 
Biblioteca Municipal. 25% 25% 25% 25% 100% 

 
02.05 – SECRETÁRIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE 
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1. Aquisição de consultório 
odontológico móvel (veículo 
equipado). 

25% 25% 25% 25% 100% 

2. Aquisição de unidades móveis de 
saúde/ambulância. 25% 25% 25% 25% 100% 

3. Construção, reforma e ampliação 
do Centro Municipal de Saúde e 
postos de saúde. 

25% 25% 25% 25% 100% 
 

4. Aquisição de equipamentos e 
material permanente para o Serviço 
de Saúde. 

25% 25% 25% 25% 100% 

5 Aquisição de equipamentos, 
veículos e material permanente 
para o Serviço de Saúde. 

25% 25% 25% 25% 100% 

 
02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 
 

     
 

1. Aquisição de equipamentos, 
veículos e materiais permanentes 
para o Serviço de Assistência e 
Previdência. 

25% 25% 25% 25% 100% 

2. Manutenção de Convênios com 
entidades sem fins lucrativos de 
assistência social em geral 
(crianças, idosos e deficientes) 

     

 
02.07 – SECRETARIA MUNICIPAL 

DE TRANSPORTE E OBRAS 
PÚBLICAS 

 

 
     

1. Construção, reforma e ampliação 
do asfaltamento/ 
pavimentação/calçamento na zona 
urbana (ruas, avenidas e 
logradouros). 

25% 25% 25% 25% 100% 

2. Construção, reforma e ampliação 
de praças urbanas, parques e 
jardins. 

25% 25% 25% 25% 100% 

3. Construção, reforma e ampliação 
das vias públicas. 25% 25% 25% 25% 100% 

4. Reformas do Terminal 
Rodoviário. 25% 25% 25% 25% 100% 
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5. Construção de Unidades 
Habitacionais. 25% 25% 25% 25% 100% 

6. Construção de Usina de 
Reciclagem e compostagem de 
resíduos sólidos. 

25% 25% 25% 25% 100% 

7. Aquisição de equipamentos para 
a Usina de Reciclagem 25% 25% 25% 25% 100% 

8. Construção de galerias de rede 
pluvial e fluvial. 25% 25% 25% 25% 100% 

9. Construção, reforma e ampliação 
do sistema de água e esgoto. 25% 25% 25% 25% 100% 

10. Eletrificação e iluminação de 
vias públicas. 25% 25% 25% 25% 100% 

11. Aquisição de terreno para aterro 
sanitário. 25% 25% 25% 25% 100% 

12. Construção de aterro sanitário. 25% 25% 25% 25% 100% 
13. Aquisição de imóveis 
destinados a administração 50% 50% 0% 0% 100% 

14. Reformas da Sede 
Administrativa. 25% 25% 25% 25% 100% 

15. Construção reforma e 
ampliação de prédios para atender 
a administração e entidades 
conveniadas. 

25% 25% 25% 25% 100% 

16. Construção e implantação de 
postos telefônicos. 25% 25% 25% 25% 100% 

17. Construção reforma e 
ampliação de pontes/bueiros sobre 
córregos, rios e ribeirões. 

25% 25% 25% 25% 100% 

18. Eletrificação Rural. 25% 25% 25% 25% 100% 
19. Construção e reforma de 
banheiros públicos. 25% 25% 25% 25% 100% 

20. Cascalhamento em áreas de 
risco. 25% 25% 25% 25% 100% 

21. Construção reforma e 
ampliação de prédios públicos 
diversos. 

25% 25% 25% 25% 100% 

22. Construção reforma e 
ampliação de prédios escolares e 
creches. 

25% 25% 25% 25% 100% 

23. Construção reforma e 
ampliação de campo de futebol. 25% 25% 25% 25% 100% 

24. Construção reforma e 
ampliação do Ginásio Poliesp. 
Municipal e quadras de esportes. 

25% 25% 25% 25% 100% 
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25. Construção reforma e 
ampliação do Centro Municipal de 
Saúde  e de postos de saúde. 

25% 25% 25% 25% 100% 

26. Aquisição de terreno para 
matadouro municipal. 25% 25% 25% 25% 100% 

27. Construção de matadouro 
municipal. 25% 25% 25% 25% 100% 

28. Aquisição de veículos e 
máquinas. 25% 25% 25% 25% 100% 

      
29. Reforma de máquinas, veículos 
e equipamentos. 25% 25% 25% 25% 100% 

30. Reforma do  galpão para oficina 
mecânica e garagem para veículos. 25% 25% 25% 25% 100% 

31. Drenagem e limpeza de 
córregos, ribeirões e rios do 
Município. 

25% 25% 25% 25% 100% 

32. Aquisição de equipamentos e 
material permanente para o Serviço 
de Obras. 

25% 25% 25% 25% 100% 

33. Melhoria das estradas vicinais. 25% 25% 25% 25% 100% 
34. Aquisição de equipamentos e 
material permanente para o Serviço 
de Estrada e Rodagem. 

25% 25% 25% 25% 100% 

 
02.08 – SECRETARIA MUNICIPAL 

DE AGRICULTURA 
 

     

1. Construção, reforma e ampliação 
de parque de exposição. 25% 25% 25% 25% 100% 

2. Aquisição de equipamentos e 
material permanente para o Serviço 
de Turismo e Meio Ambiente. 

25% 25% 25% 25% 100% 

3. Obrigações a Contingenciar 25% 25% 25% 25% 100% 
      
      

 
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ESPORTE E LAZER 
     

      
      

1 – Reforma ampliação e 
manutenção do Ginásio 
Poliesportivo Municipal 

25% 25% 25% 25% 100% 

2 – Aquisição de terrenos para 25% 25% 25% 25% 100% 
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construção de quadras de esporte 
3 – Construção reforma e 
ampliação com manutenção de 
quadras de esportes 

25% 25% 25% 25% 100% 

4 – Aquisição de terrenos para 
construção de campo de futebol 25% 25% 25% 25% 100% 

5 – Construção, reforma e 
manutenção de campos de futebol. 25% 25% 25% 25% 100% 

6 – Aquisição de veiculo para 
transporte de atletas. 25% 25% 25% 25% 100% 

7 – Manutenção de convênios com 
Ligas Esportivas, Clubes de Futebol 
Profissional  e Federações. 

25% 25% 25% 25% 100% 

8 – Construção do Estádio de 
Futebol 25% 25% 25% 25% 100% 

 
02.11 SECRETARIA MUNICIPAL 

DA CIDADE 
     

1 – Construção reforma, ampliação 
e manutenção do asfaltamento / 
pavimentação / calçamento na zona 
urbana (ruas, avenidas e 
logradouros) 

25% 25% 25% 25% 100% 

2 – Construção reforma ampliação 
e manutenção de praças, jardins e 
parques. 

25% 25% 25% 25% 100% 

3 – Construção reforma ampliação 
e manutenção das vias públicas. 25% 25% 25% 25% 100% 

4 – Projetos Habitacionais 25% 25% 25% 25% 100% 
5 – Construção de Unidades 
Habitacionais 25% 25% 25% 25% 100% 

6 – Eletrificação e iluminação de 
vias públicas 25% 25% 25% 25% 100% 

7 – Aquisição de terreno para aterro 
sanitário 25% 25% 25% 25% 100% 

8 – Manutenção dos Serviços 
Funerários 25% 25% 25% 25% 100% 

02.12 – SECRETARIA MUNICIPAL 
DA CULTURA      

1 – 4. Construção do Pórtico da 
Cidade. 25% 25% 25% 25% 100% 

2 – Aquisição de Equipamentos e 
material permanente. 25% 25% 25% 25% 100% 

3 – Reforma, ampliação e 
manutenção da sede da Casa da 25% 25% 25% 25% 100% 
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Cultura. 
02.13 SECRETARIA MUNICIPAL 
DO MEIO AMBIENTE      

1 – Reflorestamento e preservação 
de nascentes em diversas 
localidades do Município. 

25% 25% 25% 25% 100% 

2 – Aquisição de veículos, 
Equipamentos e Material 
Permanente 

25% 25% 25% 25% 100% 

3 – Manutenção de Programas de 
incentivo ao meio ambiente.      

02.14 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TURISMO      

1 – Aquisição de equipamentos e 
material permanente. 25% 25% 25% 25% 100% 

2 – Manutenção de convênios com 
o Ministério do Turismo e Secretaria 
Estadual de Turismo. 

25% 25% 25% 25% 100% 

3 – Manutenção de incentivo ao 
turismo no município.      

4 - Manutenção de programas 
relacionados com o circuito do Pico 
da Bandeira para o município. 

25% 25% 25% 25% 100% 

 
 
 
 

Emenda Aditiva nº 01/2013 
 
Autoria: Comissão em Conjunto 
 
Data: 17-04-2013 
 
Texto: No Anexo I do Plano Plurianual Programas de Despesas de Capital, Despesas Correntes e 
Continuada 
02.13 Secretaria Municipal do Meio Ambiente  
02.13.01 Administração Geral 
 
Onde se lê  
 
Manutenção de Parques ecológicos 
 
Leia-se  
 
Criação e Manutenção de Parques Ecológicos  
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Justificação: Criar Parque Ecológico traz benefícios para o município como lazer para as 
famílias. 
 


