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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS 

CEP 35275-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

LEI N°: 55/97, DE 06 DE NOVEMBRO DE 1997 

"Aprova o Plano Plurianual de Investimentos do Município 

para o quadriênio de 1998 à 2001". 

A Câmara Municipal de São Félix de Minas - MC, Estado de Minas Gerais, através de seus 
representantes legais, aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: 

ART. 1° - Fica instituído o Plano Plurianual de Investimentos do Município de São Felix de 
Minas, para o quadriênio de 1998 a 2001 na elaboração na forma da Legislação vigente, estabelecendo 
diretrizes, objetivos e metas da administração Municipal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

ART. 2° - Integram a presente Lei, o anexo das diretrizes, objetivos e metas de administração 
Municipal. 

ART. 3° - Os investimentos discriminados, cuja realização fica autorizada por esta Lei, são os 
programas com base nos recursos considerados disponíveis. 

ART. 4° - Na elaboração das propostas orçamentárias anuais, do período, serão ajustadas as 
importâncias consignadas aos projetos, podendo em conseqüência da elaboração da receita, serem 
criados novos, suprimidos e ou reformulados projetos constantes desta Lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A importância referente ao quadriênio estimado a preço de 1997 serão 
corrigidas, por ocasião da elaboração dos orçamentos anuais, correspondentes aqueles exercícios. 

ART. 50  - Revogadas as disposições em contrários, esta Lei entra em vigor em 31 de dezembro de 
1997, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 1.998. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Felix de Minas, aos 06 dias do mês de novembro de 1.997. 

JOAO8A'• fEBASTOS 
Prefeito Municipal 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS 

CEP 35275-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

ANEXO 1 
1— DIRETRIZES 

01 - Melhorar o Serviço Público 
02 - Incentivar a agricultura e a pecuária 
3— Investir na educação 
4— Assegurar assistência à saúde 
5— Assegurar o saneamento básico 
05 - Aumentar a receita do Município 
6— Assegurar a Assistência Social 
7— Prestar apoio cultural e desportivo 

li - OBJETIVOS 

01 - Melhorar serviços e instalações públicas 
02 - Melhorar a infra-estrutura urbana 
3— Melhorar a estrutura viária 
4— Apoiar as atividades agropecuárias 
5— Investir a formação de mão-de-obra qualificada 
6— Ampliar e subsidiar atividades escolares 
7— Zelar pela Saúde Pública 
8— Buscar a melhoria das finanças municipais 
9— Gerar novos empregos 
10— Apoiar a população carente 
li - Promover atividades culturais e esportivas. 

III— METAS 

As metas a serem cumpridas pela Administração Municipal são os projetos e as 
atividades, estabelecidas no Programa de Trabalho do Governo, constante do Orçamento 
anual. 

JDAHIÂTfSTA RASTOS 
Prefeito Municipal 

(Publicado no quadro de avisos em 06.11.97, por ) 


