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Lei Nº 2034/1993

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 1994
A1997.

Art. 1º - O Plano Plurianual do Município de União da Vitória para o
período de 1994 a 1997, constituído pelo anexo I desta Lei, será executado nos
termos da Lei de Diretrizes Orçamentarias de cada exercício e de cada
orçamento anual.

Art. 2º - O Plano Plurianual foi elaborado observando as seguintes
diretrizes para a ação do governo municipal:

I  - Instituir programa de assistência ao menor desamparado e ao
adulto carente com o fim precipuo de dar amparo necessário,
bem como propiciar-lhe condições para se tornar um cidadão útil
a sociedade;

II  - propiciar ao deficiente físico e mental condições, de aprendizado e
profissionalização;

III  -  garantir o direito ao acesso a programas de  habitação a
população de baixa renda, de modo a permitir-lhe a aquisição da
casa própria;

IV  - orientar o crescimento da cidade para áreas com potencial de
urbanização;

V  -  garantir melhores condições de trabalho aos servidores
municipais;

VI  - garantir aumentos substanciais na arrecadação dos tributos
municipais;

VII  - garantir aos alunos da rede municipal melhores condições de
ensino, transporte e merenda escolar;
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VIII  - criar condições para o desenvolvimento sócio - econômico do
município, inclusive com o objetivo de aumentar o nível de
emprego e melhorar a distribuição da renda incentivando a
ampliação de nosso parque industrial.

IX  - realizar campanhas para a solução de problemas sociais de
natureza temporária, cíclica ou intermitente, que possam ser
debelados ou erradicados por esse meio;

X  - melhorar o atendimento a saúde pública ampliando a rede física de
Postos de Saúde e o atendimento médico;

XI  - promover campanhas com o objetivo de erradicação de doenças
transmissíveis;

XII  - desenvolver a agricultura e a pecuária do município através de
apoio e orientação aos agropecuaristas;

XIII  - conservar a malha viária urbana e rural;

XIV  - ampliar e conservar a frota do município;

Art. 3º - O Poder Executivo está autorizado a introduzir modificações no
presente Plano Plurianual no que respeitar aos objetivos, as ações e as metas
programadas para o período por ele abrangido.

Art. 4º- Fica revogada a Lei Municipal Nº 1.915/92 de 10 de
dezembro de 1992 e as disposições em contrário.

União da Vitória, 15 de dezembro de 1993.  


