
 1 

LEI  N.º  2.409/2003 
 
 

ESTABELECE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU PARA O EXERCÍCIO 
DE 2004. 

 
 

A Prefeita Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com o § 2º, do art. 106 da Lei Complementar Estadual n.º 
07, de 06 de julho de 1990; 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - O Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, estabelece nos 

termos desta Lei, as Diretrizes Orçamentárias do Município para delimitação de cálculos e 
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2004, que terá como suporte além das 
diretrizes, os princípios orçamentários estabelecidos na Constituição Federal, na 
Constituição Estadual, na Lei Orgânica Municipal,  na Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março 
de 1964 e na Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000. 
 

Parágrafo Único - As Diretrizes obedecerão à estrutura definida nesta Lei 
e se fundamentarão, prioritariamente, nas seguintes disposições: 
 

I - Definição das prioridades para a Administração Municipal; 
II - Elaboração da Lei Orçamentária Anual do Poder Executivo, incluindo os 

Institutos e Autarquias, e Legislativo com base nas determinações das Diretrizes; 
III - Atualização e alterações do Código Tributário Municipal; 
IV - Reformulação da Estrutura Administrativa com base nas regras 

determinadas nas Diretrizes Orçamentárias. 
 

Art. 2º - O Orçamento  do Município para o exercício de 2004 se estenderá 
a todos os órgãos contidos na Estrutura Administrativa, Institutos e Autarquias relacionados 
no Anexo "A" desta Lei e deverão ser organizados por Programas, Projetos e Atividades. 

 
Parágrafo Único – Os órgãos que venham a ser constituídos, obedecerão 

às normas desta Lei. 
 

Art. 3º - O Orçamento do Município para o exercício de 2004 será 
extensivo aos Poderes Legislativo e Executivo, aos fundos e às entidades da administração 
direta e indireta, e a execução do orçamento será realizada em consonância com as 
diretrizes estabelecidas nesta Lei. 
 

Art. 4º - Será regido sob as diretrizes gerais desta Lei o Orçamento do 
Município, naquilo que não conflitar com as normas gerais de Direito Financeiro, 
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estabelecidas pela Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964 e na Lei Complementar 
Federal 101/2000. 
 

Art. 5º - Comporá o Orçamento Anual do Município, o Orçamento Fiscal e 
de Investimentos, conforme estabelece o art. 106 da Lei Orgânica do Município. 
 

Art. 6º - As informações para elaboração das propostas orçamentárias 
parciais, serão fornecidas pelos servidores responsáveis pela sua área de atuação. 
 

Art. 7º - O Orçamento Municipal, em cumprimento ao disposto na 
Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, destinará: 

 
I – 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências, para aplicação na manutenção e 
desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental; 

II – 1% (um por cento) da receita prevista, para pagamento de 
contribuições devidas ao PASEP; 

III – 15% (quinze por cento), no mínimo, do produto da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, I, b e 
parágrafo 3º da Constituição Federal, para aplicação em Saúde, conforme determina a EC 
nº 29, de 13/09/2000; 

IV – Para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Espírito Santo 
CONPS - destinar-se-á 1% (um por cento) do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. 

 
Art. 8º - Os Poderes Executivo e Legislativo na composição das despesas 

com pessoal, deverão ater-se às normas e aos limites de despesa estabelecidos nos arts. 
18, 19 e 20 da Lei  Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, que fixa como parâmetro 
máximo 6% (seis por cento) para o Legislativo e 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o 
Executivo, incidentes sobre a receita corrente líquida, observando-se para o Poder 
Legislativo a Emenda Constitucional  n.º 25, de 14 de fevereiro de 2000.  
 

Parágrafo Único - O limite estabelecido para as despesas de pessoal dos 
Poderes Executivo e Legislativo de que trata este artigo abrange os gastos da 
administração direta e indireta. 
 

Art. 9º - O critério para estimativa da receita e de fixação da despesa do 
Orçamento - Programa, em atenção ao que dispõe o art. 4º da Lei Complementar n.º 
101/00, obedecerá em cada caso, as tendências de crescimento ou decréscimo de itens do 
orçamento e da realização orçamentária do corrente exercício, bem como, consoante a 
política econômica do Governo Federal. 
 

§ 1º - Para a estimativa da receita deverá ser ainda considerada, qualquer 
possibilidade de alteração decorrente de modificações no sistema tributário do Município, 
alterações na política do Governo Federal ou modificações que possam ocorrer no cadastro 
imobiliário do Município que venham refletir  na arrecadação. 
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§ 2º - A política de reajustamento de taxas e serviços públicos deverá 

limitar-se à cobertura das despesas decorrentes dos serviços colocados a disposição do 
contribuinte. 
 

§ 3º - Para efetivação da arrecadação tributária o órgão encarregado 
deverá empenhar-se para que os tributos sejam recolhidos nos prazos estabelecidos pelo 
Código Tributário Municipal e nos casos de recolhimento fora dos prazos previstos, os 
valores arrecadados sejam acrescidos dos encargos legais. 

 
§ 4º - Quaisquer projetos de lei que resultem em redução de encargos 

tributários para setores da atividade econômica ou regiões do Município, deverão obedecer 
aos seguintes requisitos: 

 
I – atendimento ao art. 14 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 

2000; 
II – demonstrativo dos benefícios de natureza econômica ou social. 

 
Art. 10 - Na elaboração da Lei Orçamentária o Poder Executivo estimará 

os valores da receita e fixará as despesas de acordo com o comportamento efetivo tanto da 
arrecadação, como da realização da despesa do corrente exercício, ou qualquer outro 
critério que venha a ser definido pelo Executivo Municipal. 
 

Art. 11 - Com base em informações  do Estado e da União serão também 
incluídas no Orçamento Anual do Município as receitas de transferências, utilizando se 
necessário, as regras estabelecidas no art. 10. 
 

Art. 12 - A  estimativa da receita própria do Município a que se refere o art. 
12 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, além de conjugar as variações de 
preços ocorridas no período, deverá também ser elaborada através de métodos adequados 
de modo que possa refletir valores previstos próximos da realidade econômica. 
 

Art. 13 - Todos os recursos financeiros realizados inclusive os provenientes 
de transferências que venham a ser promovidos por outra pessoa jurídica de direito público 
ou privado, mesmo que sejam relativos a convênios ou contratos, acordos, auxílios, 
subvenções ou doações deverão ser incluídos no Orçamento Anual excluindo-se apenas, 
as de natureza extra - orçamentária cujo produto não tenha como destino o atendimento de 
despesas públicas Municipais e ainda, não apresente prazo de execução superior a dois 
anos, o que neste caso, se configura como despesa contínua e obrigatoriamente será 
contabilizado orçamentariamente.     
 

Art. 14 - Para obtenção de operações de crédito junto a instituições 
financeiras por antecipação de receita, a lei que os autorizar deverá estabelecer limites  que 
deverão ser respeitados  quando da execução do orçamento, tudo em consonância com as 
regras  estabelecidas na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000. 
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Art. 15 - Na fixação da despesa o Executivo Municipal deverá observar o 

princípio da exatidão, bem como, manter  critérios objetivos, prioridades e metas definidas 
nestas Diretrizes e na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000. 
 

Art. 16 - Deverá o Executivo Municipal fixar as despesas do Orçamento 
tecnicamente, obedecendo ao sistema de classificação conforme disposições da Portaria 
MOG nº 42/99 e suas alterações, e ainda aos princípios estabelecidos pela Lei Federal n.º 
4.320/64, e suas alterações posteriores. 
 

Art. 17 - Na programação de investimento a Administração Municipal 
deverá priorizar os projetos em execução sobre os novos, desde que estejam com 10% 
(dez por cento) ou mais de seu projeto físico concluído. 
 

Art. 18 - O orçamento do Poder Legislativo deverá obedecer ao disposto 
no art. 29-A,  acrescido à Constituição Federal, através da  Emenda Constitucional n.º 25 de 
14 de fevereiro de 2000. 
 

Art. 19 - Ficam também estabelecidos os seguintes objetivos a serem 
alcançados, que deverão orientar na programação do Orçamento  do exercício de 2004: 
 

I - Objetivos Gerais: 
 

a) Prioridade de investimentos na área de Educação, Saúde, Ação Social e 
na Agropecuária; 

b) Prioridade de investimentos em atividades meios com o fim de promover 
o desenvolvimento de atividades comerciais e industriais; 

c) Impregnação de austeridade na gestão dos recursos e na administração 
dos bens públicos do Município; 

d) Modernização e atualização tecnológica das ações de governo dirigidas 
na gestão pública; 

e) Combate às desigualdades regionais. 
 

II – Objetivos Específicos: 
 

a) Designação e ou manutenção de imóveis e áreas para implantação de 
projetos industriais e de programas habitacionais, destinados a atender necessidades 
precípuas de desenvolvimento municipal; 

b) Levantamentos e estudos do potencial do Município para implantação de 
sistemas de divulgação com o objetivo de atrair investidor e turista; 

c) Incremento da política ambiental, priorizando a proteção de rios, flora e 
da fauna; 

d) Manutenção e ou melhoramento dos sistemas de coleta e reciclagem de 
lixo; 

e) Apoio técnico e financeiro as atividades hortifrutigranjeiras coletivas; 



 5 

f) Apoio técnico e financeiro a atividade agro-industrial coletiva; 
g) Apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento de micro e pequenas 

empresas  e incentivo à instalação de novos empreendimentos. 
 

Art. 20 - Todo e qualquer compromisso firmado pelo Poder Executivo 
deverá conter existência de dotação orçamentária, exceto a execução de compromissos 
firmados com base em créditos adicionais que deverão, no caso, ser precedidos de 
autorização do Poder Legislativo. 
 

Art. 21 - A fixação de qualquer despesa somente terá eficácia quando 
indicadas as fontes de recursos. 
 

Art. 22 - Deverá o Poder Executivo inserir na proposta orçamentária 
reserva de contingência desvinculada de programas específicos equivalente a 2% (dois por 
cento), no máximo da Receita Corrente Líquida, destinados ao disposto no Art. 5º da 
Portaria nº 42/99 do MOG, e ainda ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos 
e eventos fiscais imprevistos. 
 

Art. 23 – Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até 31 de 
dezembro de 2003, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até 
o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, na forma proposta remetida a 
Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada. 

 
§ 1º - Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a 

utilização dos recursos autorizada neste artigo. 
§ 2º - Eventuais saldos negativos, apurados em conseqüência de emendas 

apresentadas ao projeto de lei na Câmara Municipal e do procedimento previsto neste 
artigo, serão ajustados após a sanção da lei orçamentária  anual, através da abertura de 
créditos adicionais. 

§ 3º - Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo, podendo ser 
movimentadas em sua totalidade, as dotações para atender despesas com: 

 
I – pessoal e encargos sociais; 
II – benefícios previdenciários a cargo do IPRESI; 
III – serviço da dívida; 
IV – pagamento de compromissos correntes nas áreas de saúde, educação 

e assistência social; 
V – categorias de programação cujos recursos sejam provenientes de 

operações de crédito ou de  transferências da União e do Estado; 
VI – categorias de programação cujos recursos correspondam à 

contrapartida do Município em relação àqueles recursos previstos no inciso anterior. 
 
Art. 24 - Com base na Constituição Federal, a Lei Complementar n.º 

101/2000 e obedecido o disposto no art. 43, §§ e incisos da Lei n.º 4.320/64 o Poder 
Executivo poderá: 
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I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita; 
II- Realizar operações de crédito até o limite estabelecido em lei, inclusive 

alienação de bens móveis e imóveis; 
III- Abrir créditos adicionais, bem como transpor, remanejar ou transferir 

recursos de uma categoria de programação para outra, para cobertura dos respectivos 
créditos, mediante autorização específica do Legislativo Municipal, inclusive a utilização do 
saldo de superávit financeiro disponível do exercício anterior. 
 

Art. 25 - Se o Projeto de Lei Orçamentária não for aprovado até o término 
da Sessão Legislativa, a Câmara Municipal será, de imediato, convocada 
extraordinariamente pelo Presidente  para deliberação durante o prazo necessário à 
aprovação. 
 

Art. 26 - O Plano Plurianual para o exercício de 2004 deverá 
automaticamente adequar-se às normas desta lei. 
 

Art. 27 - Comporá a proposta orçamentária: 
 

I -  Mensagem; 
II -  Projeto de Lei Orçamentária; 
III -  Tabela explicativa da receita e despesa dos três últimos exercícios. 
 
Art. 28 - Da Lei Orçamentária integrará: 

 
I- Sumário geral da receita por fontes e das despesas por função de 

Governo; 
II- Sumário geral da receita e despesa por categoria econômica; 
III- Sumário da receita por fontes; 
IV- Quadro das dotações por órgão do Governo e da administração, 

discriminadas de acordo com as normas vigentes do Orçamento, com a classificação 
funcional programática e  econômica. 
 

Art. 29 - Para a concessão de ajuda ou transferência de recursos 
financeiros as entidades sem fins lucrativos, deverão ser os atos precedidos de Lei  
Municipal e, desde que a entidade beneficiada seja reconhecida de utilidade pública 
municipal. 

 
Art. 30 – Os órgãos da administração indireta terão seus orçamentos para 

o exercício de 2004, incorporados à proposta orçamentária do Município, 
independentemente de receberem recursos do tesouro municipal ou administrem recursos e 
patrimônio do Município. 

 
Art. 31 – Somente serão incluídas, na lei orçamentária anual, dotações 

para o pagamento de juros, encargos e amortização de dívidas decorrentes das operações 
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de crédito contratadas ou autorizadas até a data do encaminhamento do projeto de lei do 
orçamento à Câmara Municipal. 

 
Art. 32 – Considerando o parágrafo único do art. 8º, da Lei Complementar 

n.º 101/2000, fica entendido como receita corrente líquida a definição estabelecida no art. 
2º, inciso IV, da citada Lei. 

 
Art. 33 – Ficam as seguintes despesas sujeitas à limitação de empenho, a 

ser efetivada nas hipóteses previstas nos arts. 9º e 31, inciso II, § 1º, da Lei Complementar 
101, de 04.05.2000: 

I – despesas com obras e instalações, aquisição de imóveis e compra de 
equipamentos e materiais permanentes; 

II – despesas de custeio não relacionadas aos projetos prioritários na área 
de educação e saúde; 

 
Art. 34 – Os dispêndios das unidades orçamentárias serão gerenciados 

pelo sistema de controle de custo. 
 
Art. 35 – A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, 

a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como 
a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos Poderes Executivo e 
Legislativo, somente será admitidos: 

 
I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as 

projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 
II – se observado o limite estabelecido na Lei Complementar 101, de 

04.05.2000; 
III – se alterada a legislação vigente. 
 
Art. 36– São condições e exigências para transferências de recursos 

financeiros a entidade pública, a existência, no ente beneficiado, de controle interno, na 
forma definida no art. 74 da constituição e dos art. 76 ao 80 da Lei 4320/64 e de serviços de 
contabilidade regulares, na forma dos art. 83 ao 100 da Lei 4320/64. 
 

§ 1º - Às entidades privadas ou Organizações não Governamentais, exigir-
se-á: 

 
a) Declaração de não ter finalidade lucrativa e seus atos constitutivos; 
 
b) Declaração de utilidade pública pelo Município de Ibiraçu; 

 
c) Registro no cadastro mobiliário e fiscal  da Prefeitura Municipal Ibiraçu; 

 
d) A existência de escrituração contábil, conforme definido nas Normas 

Brasileiras de Contabilidade; e. 
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e) A apresentação de Atestado de Funcionamento Regular expedido pelo 

Conselho Municipal ou, na falta deste, pelo Titular do Órgão Público Municipal 
correspondente à sua área de atuação. 

 
§ 2º - São condições e exigências comuns a todas entidades, para 

recebimento de recursos financeiros através da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, 
independente da fonte: 

 
I – a comprovação, por parte do beneficiário, de que se acha em dia quanto 

ao pagamento de tributos, de contribuições sociais e ou previdenciárias, bem como quanto 
às prestações de contas de recursos anteriormente recebidos pelo município. 
 

Art. 37 - O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios com os 
Governos, Estadual e Federal, para atender programas de interesse do Mútuo. 

 
Art. 38 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete da Prefeita Municipal de Ibiraçu-ES,  23 de junho de 2003. 
 

 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Prefeita Municipal 

 
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 23 de junho de 2003. 

 
 
 

ARYTON VIEIRA MACHADO 
Secretário Municipal de Administração  
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LEI  N.º 2.409/2003 
 

ESTRUTURA DO ORÇAMENTO - PROGRAMA PARA 2004 
 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 

ANEXO "A" 
 
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS 
 
 CÂMARA MUNICIPAL 
 
 GABINETE DA PREFEITA 
 
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
 
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 
 SECRETARIA DE SAÚDE 
 
 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 
 
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 

 
ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

 
INSTITUTOS 
 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRAÇU - IPRESI 
 
AUTARQUIAS 
 
SERVIÇO AUTÕNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 
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ANEXO "B" 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
 
a) Manutenção das atividades da Câmara Municipal de Ibiraçu; 
b) Divulgação dos atos da Câmara Municipal; 
c) Pagamento de Aposentadorias, pensões, salário família e obrigações patronais; 
d) Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos; 
e) Manutenção, ampliação, conservação das instalações da Câmara Municipal e 

operacionalização dos serviços; 
 
 
 

GABINETE DA PREFEITA  
 
 

a) Manutenção dos serviços Administrativos do Gabinete; 
b) Aquisição de equipamentos para o Gabinete; 
c) Pagamento dos Subsídios da Prefeita e Vice-Prefeito; 
d) Divulgação dos atos da Administração; 
e) Capacitação de Servidores; 
f) Operacionalização e manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar, incluindo 

capacitação de Servidores e aquisição de equipamentos. 
 
 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 

 
a) Manutenção das atividades da Secretaria de Administração; 
b) Aquisição de equipamentos e materiais permanentes; 
c) Construção e reforma dos prédios públicos municipais; 
d) Capacitação dos servidores; 
e) Serviços de consultoria e assessoria; 
f) Operacionalização e aperfeiçoamento dos serviços administrativos; 
g) Implantação dos sistemas de informatização da Prefeitura; 
h) Operacionalização, aquisição e manutenção dos aparelhos retransmissores de sinais de 

TV; 
 
 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
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a) Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças; 
b) Recadastramento Predial e Territorial do Município; 
c) Melhoria do sistema de informatização das atividades dos setores de Tributação, 

Contabilidade e Tesouraria; 
d) Atualização da planta de Valores Genéricos; 
e) Aquisição de veículo para atender a Secretaria de Finanças; 
f) Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Finanças; 
g) Capacitação de Servidores.  
 

 
SECRETARIA DE OBRAS E  SERVIÇOS URBANOS 

 
 
a) Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 
b) Recuperação das encostas dos rios da Cidade; 
c) Construção e reforma de mata-burros nas Comunidades do Interior do Município; 
d) Construção e reformas de pontes; 
e) Manutenção do Programa de Apoio as Comunidades Rurais; 
f) Pavimentação dos principais trechos de difícil acesso nas estradas vicinais; 
g) Abertura e cascalhamento de estradas vicinais; 
h) Construção e melhoria da Rede de Iluminação Pública da Sede e das Comunidades do 

Interior, incluindo os pátios de eventos; 
i) Construção da Usina de Reciclagem de lixo; 
j) Implantação do Aterro Sanitário; 
k) Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo e do Aterro Sanitário; 
l) Aquisição de equipamentos de limpeza urbana; 
m) Aquisição de veículos leves, pesados e máquinas; 
n) Abertura, pavimentação e estradas urbanas na Sede do Município, padronização de 

calçadas e confecção e instalação de placas de nomenclaturas de Logradouros; 
o) Pavimentação dos pátios de eventos das Comunidades; 
p) Recapeamento asfáltico das ruas da Sede e Comunidades do interior; 
q) Locação de veículos para uso nas atividades de transporte da Secretaria; 
 
 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
 
 
a) Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural; 
b) Programa de apoio ao produtor rural; 
c) Contratação de profissionais para apoio ao programa do Produtor Rural; 
d) Construção de secadores e beneficiadores de café; 
e) Aquisição de veículo para transporte de produtos agrícolas; 
f) Construção de represas e barragens em propriedades rurais; 
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g) Implementação e manutenção do PRONAF; 
h) Apoio ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 
i) Capacitação de produtores rurais; 
j) Plantio e fornecimento de mudas de café; 
k) Apoio a projetos agrícolas; 
l) Implantação de programa de eletrificação, telefonia e abastecimento de água na zona  

 rural; 
m) Aquisição de ônibus para transporte coletivo entre o interior e a cidade para apoiar o  

 agricultor e o comércio no município; 
n) Ampliação, reforma, aquisição de equipamentos e manutenção do Matadouro Público  

 municipal; 
o) Programa do Mercado Livre Municipal, incluindo aquisição de terreno para implantação  

 do Programa; 
p) Programa de apoio e preservação do Meio Ambiente, incluindo aquisição para  

 desenvolvimento do programa e construção da escola agrícola e de educação 
ambiental  
 e outras atividades; 

q) Programa de apoio administrativo ao INCRA, incluindo aquisição de material  
 permanente; 

r) Programa de Desenvolvimento Rural – PRONDER, incluindo reforma de casas em  
 terrenos abandonados, aquisição de materiais de consumo e aquisição de 
equipamentos; 

s) Construção de armazéns comunitários.  

 
 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 
     EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
a) Aquisição de equipamentos; 
b) Aquisição de livros de literatura infantil e outros materiais didáticos  pedagógicos; 
c) Manutenção da educação infantil; 
d) Aquisição de livros de pesquisas e outros materiais de estudos para os profissionais da  

 educação infantil; 
e) Capacitação continuada de professores e de professores leigos - sem graduação – da  

 educação infantil; 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

a)  Aquisição de equipamentos para as escolas do ensino fundamental; 
b) Reforma e ampliação de prédios escolares; 
c) Implantação e manutenção dos Laboratórios de Informática; 
d) Construção de prédios escolares; 
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e) Aquisição de terrenos para construção de escolas; 
f) Aquisição de veículos para transporte de alunos e professores; 
g) Manutenção das atividades do ensino fundamental. 
h) Aquisição de livros de literatura infantil e infanto juvenil; 
i) Aquisição de jogos didático-pedagógicos para escolas do ensino fundamental; 
j) Aquisição de livros de pesquisas para professores; 
k) Adequação dos prédios escolares; 
l) Programa de resgate do educando ao ambiente de estudo (aceleração de aprendizagem 

e reforço escolar); 
m)  Capacitação continuada de professores e professores leigos – sem graduação – do 

ensino fundamental; 
n) Pagamentos dos profissionais do magistério; 
 
 

ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO 
 

a) Manutenção geral das atividades administrativas; 
b) Aquisição de equipamentos; 

c) Aquisição de livros e outros materiais para equipe técnica da Secretaria de Educação; 

d) Aquisição de veículos para uso administrativo; 

e) Construção, reforma e ampliação do prédio da Secretaria de Educação; 

f) Aquisição de terreno para construção do prédio da Secretaria de Educação; 

g) Valorização do Magistério e revisão do plano de cargos e salários; 

h) Construção de escola/prédio para implantação do Pré-vestibular; 

i) Apoio aos alunos do ensino superior; 

j) Manutenção do programa de Merenda Escolar.    

 
 

SECRETARIA DE SAÚDE 
 
 
a) Reforma e ampliação das unidades de saúde; 
b) Reforma e ampliação do antigo prédio do pronto atendimento médico; 
c) Instalação do centro de reabilitação física; 
d) Conclusão da obra do Hospital Maternidade e Pronto Socorro de Ibiraçu; 
e) Construção de unidades sanitárias; 
f) Aquisição de veículos para o Hospital Maternidade e Pronto Socorro, Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária e PAC’S/PSF; 
g) Aquisição de equipamentos para o Hospital e Maternidade Pronto Socorro, unidades de 

saúde, atendimento odontológico, setores administrativos, laboratórios de análises 
clínicas e centro de reabilitação física; 

h) Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde; 
i) Manutenção das unidades da rede de saúde municipal; 
j) Manutenção dos Gabinetes odontológicos;  
k) Manutenção dos programas de saúde preventiva, controle e erradicação de doenças; 
l) Capacitação dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde. 
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m)  Aquisição de medicamentos para farmácia básica, unidades sanitárias e pronto socorro; 
n) Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas. 
 
 

SECRETARIA DE SAÚDE-SANEAMENTO 
 
 
 

a) Construção e reforma de fossas sépticas na Sede e Comunidades do Interior do  
 Município; 

b) Conclusão e conservação das redes de esgotos dos bairros Cohab, Bela Vista,  
 Mutirão e Guatemala; 

c) Manutenção do Programa de Implementação de Infra-Estrutura Básica de Saneamento 
e  
 Construção de Esgoto Sanitário e Pluvial; 

 
 

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 
 
 
a) Implantação e manutenção do Programa Preparando para o Amanhã; 
b) Manutenção do Programa de Convivência Integrada do Idoso –API; 
c) Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência – APPD; 
d) Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Ação social; 
e) Programa de construção de casas para população de baixa renda; 
f) Programa de atenção à criança e ao adolescente; 
g) Manutenção do Núcleo de Apoio a Família; 
 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
 
 
a) Programa de incentivo ao turismo; 
b) Programa de desenvolvimento municipal; 
c) Aquisição de terrenos e execução de infra-estrutura básica para instalação de empresas 

no Município; 
d) Programa: Uma Biblioteca Para Todos; 
e) Programa de Apoio às atividades culturais do Município; 
f) Apoio a Agencia de Desenvolvimento Municipal de Ibiraçu; 
g) Restauração de Prédios Históricos do Município; 
h) Promoção de eventos na Cidade; 
i) Aquisição de Imóveis e equipamentos para instalação do Arquivo Público Municipal e 

Museu do Imigrante; 
j) Capacitação de Servidores 
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k) Incentivo aos movimentos culturais; 
l) Programa: Esporte e Lazer para uma Vida Melhor; 
m) Programa de Desenvolvimento Agro-Turístico de Ibiraçu; 
n) Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.   

 
 

IPRESI 
 
 
a) Manutenção das atividades do IPRESI; 
b) Pagamento de aposentados, pensionistas e auxílios; 
c) Reforma e ampliações das instalações do IPRESI; 
d) Capacitação dos servidores do IPRESI. 
 
 
 

SAAE 
 
 
a) Manutenção dos serviços administrativos do SAAE; 
b) Operação e manutenção do sistema de água; 
c) Construção de Unidade de Captação e reservação de Água. 


