
LEI N' 716/2005 

PREFEITURA MUNICIPAL 
- DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005. 

DISPOE SOBRE 0 PLANO PLURIANUAL DE 
GOVERNO DO MUNiciPIO, PARA 0 PERIODO 
DE 2.006 A 2.009. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQUA, ESTADO DO ESPiruTO 
SANTO, no uso das atribuic;Oes que lhe confere a legislac;§.o, faz saber que a Cdmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- 0 Plano Plurianual de governo do Municipio de Atilio Vivacqua, para o periodo de 2.006 
a 2.009, constituido pelos anexos desta Lei, sera executado nos tennos da Lei Diretrizes 
orc;amentarias de carla exercicio e cada orc;amento anual. 
Art. r - 0 Plano Plurianual de govemo foi elaborado observando as seguintes diretrizes para a 
ac;ao do Govemo Municipal: 

1- garantir o direito ao acesso a program.as de habitac;fio a populac;§.o de baixa renda, de modo a 
materializar a casa pr6pria; 

II- garantir aos alunos das escolas municipais melhores condic;5es de ensino, para reduzir do 
absenteismo; 

III- Criar condic;Oes para desenvolvimento socio-econOmico do municipio, inclusive com o 
objetivo de aumentar o nivel de emprego e melhorar a distribui~OO de renda; 

IV- Realizar campanhas para a solu~ao de problemas sociais de natureza tempomria, ciclica ou 
intennitente, que possam ser debelados ou erradicados por esse meio; 

V- lntegrar a area rural e certas areas perif6ricas, ainda A margem de melhoramentos urbanos; 
VI- Integrar os programas municipais com os Estados e os do Governo Federal; 
VII- Intensificar as rel~Oes com os municipios vizinhos, a fim de ser dar solu~ao conjunta a 

problemas comuns; 

Art. 3° - 0 Poder Executive estA autorizado a introduzir modifica~Oes no presente Plano Plurianual 
no que respeitar aos objetivos, As ~Oes e As metas programadas para o perfodo por ele abrangido. 

Art. 4° - Esta Lei entrar;i em vigor na data de sua public~ao, revogadas as disposi!i=Oes em 
contnir:io. 
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