LEI 1112 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE GOVERNO DO
MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE 2010/2013.

O povo do município de Comendador Gomes/MG, por seus representantes na Câmara
Municipal, APROVA e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte lei:
Art. 1º - Esta lei aprova o Plano Plurianual para o quadriênio para o quadriênio 2010/2013, do
Município de Comendador Gomes, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição
Federal, estabelecendo para o período, os seguintes programas e seus respectivos objetivos e metas:
Programa nº 001 – Ação Legislativa.
Programa nº 002 – Construção de Biblioteca Municipal.
Programa nº 003 – Aquisição de Patrulha Agrícola Rural.
Programa nº 004 – Implantação de Horta Comunitária e de Viveiro Municipal.
Programa nº 005 – Pavimentação de Vias Urbanas e Obras de Arte.
Programa nº 006 – Construção de Hospital Municipal.
Programa nº 007 – Aquisição de Unidade Móvel de Saúde.
Programa nº 008 – Pavimentação de Localidades Rurais.
Programa nº 009 – Construção e Manutenção de Praças e Jardins.
Programa nº 010 – Construção e Reforma de Casas para Famílias de Baixa Renda.
Programa nº 011 – Construção de Passeios e Meio Fio.
Programa nº 012 – Extensão de Redes de Energia Elétrica Urbana.
Programa nº 013 – Extensão de Redes de Energia Elétrica Rural.
Programa nº 014 – Aquisição de Imóveis Urbanos.
Programa nº 015 – Construção e Reforma de Galerias Pluviais.
Programa nº 016 – Construções de Pontes, Bueiros e Mata Burros.
Programa nº 017 – Canalização de Córregos.
Programa nº 018 – Construção, Abertura e Implantação de Estradas Vicinais.
Programa nº 019 – Perfuração de Poços Artesianos.
Programa nº 020 – Construção de Centro de Exposições.
Programa nº 021 – Construção e Implantação de Usina para Reciclagem de Lixo.
Programa nº 022 – Construção e Reforma no Centro Administrativo.
Programa nº 023 – Modernização e Informatização da Administração.
Programa nº 024 – Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares.
Programa nº 025 – Construção, Implantação e Reforma de Redes de Esgoto.
Programa nº 026 – Indenizações e Restituições de áreas urbanas e rurais.
Programa nº 027 – Construção, Ampliação e Reforma de Centros Esportivos.
Programa nº 028 – Construção de Prédio para a Casa da Cultura.

Programa nº 029 – Construção e Instalação do Centro de Formação Profissional.
Programa nº 030 – Construção e/ou Reforma de Estádio de Futebol.
Programa nº 031 – Construção de Centros Comunitários.
Programa nº 032 – Apoio Administrativo.
Programa nº 033 – Universalização do Ensino Público.
Programa nº 034 – Assistência Social Geral.
Programa nº 035 – Realização de Eventos Municipais.
Programa nº 036 – Saúde para Todos.
Programa nº 037 – Construção de Terminal Rodoviário.
Programa nº 038 – Aquisição de Veículos.
Programa nº 039 – Aquisição de Equipamento e Material Permanente.
Art. 2º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de
novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico a ser
submetido ao Poder Legislativo.
Art. 3º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas que
envolvam recursos do orçamento municipal seguirão as diretrizes da lei orçamentária anual.
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir,
excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudança
no orçamento do Município.
Art. 5º - São partes integrantes desta lei os anexos I, II, III, IV e V.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação no “Placard” da Prefeitura
Municipal.

Comendador Gomes - MG, 19 de novembro de 2009.

_________________________________
Jose Rodrigues da Silva Neto
Prefeito Municipal

Plano Plurianual 2010 – 2013
Programas de Governo Previstos de 2010/2013
Anexo V - Informações por programas - Objetivos, Metas, Recursos Financeiros.
Programa nº 001 – Ação Legislativa.
Programa nº 002 – Construção de Biblioteca Municipal.
Situação Atual:
Faz-se necessário que o Município construa o prédio próprio para instalação da Biblioteca Pública
Municipal que atenda as necessidades dos alunos.
1 – Objetivos
Construir um prédio para oferecer aos munícipes um local apropriado para estudos e pesquisas
escolares dotando-a de livros, coleções e objetos de pesquisas.
2 – Meta Prevista
Proporcionar aos alunos freqüentadores da Biblioteca maiores e melhores condições de pesquisas, com
melhor qualidade.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será executado com recursos próprios do Município e através de convênio a ser
firmado com o Governo Estadual.
Programa nº 003 – Aquisição da Patrulha Agrícola Rural.
Situação Atual:
O nosso Município não dispõe de máquinas e equipamentos suficientes para atender os produtores
rurais.
1 – Objetivos
Melhorar as condições das estradas municipais para facilitar a vida do homem do campo.
2 – Meta Prevista
Aquisição de caminhões, trator de esteira, trator de pneus com pé-de-carneiro, pá carregadeira e
máquina motoniveladora.

3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será executado com recursos próprios do Município e através de convênio a ser
firmado com o Governo Estadual.
Programa nº 004 – Implantação de Horta Comunitária e de Viveiro Municipal.
Situação Atual:
O Município não dispõe de um espaço comunitário com horta para fins comunitários como também de
um viveiro municipal para a produção e distribuição de mudas de café, árvores florestais e plantas
medicinais.
1 – Objetivos
Proporcionar à população mais carente, verduras e legumes a custo bem reduzido e para o pequeno
produtor, oferecer mudas para suas propriedades, tanto quanto para arborização quanto para plantio de
pequenos pomares.
2 – Meta Prevista
A implantação da horta comunitária e de um viveiro em local apropriado para tais atividades.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado pelo Município podendo buscar parcerias com órgãos dos Governo
Estadual e Federal.
Programa nº 005 – Pavimentação de Vias Urbanas e Obras de Arte
Situação Atual:
É necessário dotar alguns bairros da cidade de infra-estrutura básica como asfalto, meio-fio e esgoto.
1 – Objetivos
Proporcionar à população melhor qualidade de vida.
2 – Meta Prevista
Construção de meio-fio e asfaltamento onde não existem a recuperação das vias urbanas danificadas.

3 – Recursos Financeiros
Projeto será realizado com recursos do Município podendo celebrar convênios com o Governo Estadual
e Federal.
Programa nº 006 – Construção de Hospital Municipal
Situação Atual:
O nosso Município necessita construir um Hospital Municipal com Unidade de Pronto Socorro que
atenda às necessidades da população.
1 – Objetivos
Construir um prédio para proporcionar à população, maior facilidade ao atendimento médico-hospitalar
em melhores condições com plantão 24 horas.
2 – Meta Prevista
Construção de um Hospital direcionado principalmente à população mais carente.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será executado com recursos próprios do Município e através de convênio a ser
firmado com os Governos Estadual e Federal.
Programa nº 007 – Aquisição de Unidade Móvel de Saúde
Situação Atual:
O nosso Município necessita de uma Unidade Móvel de Saúde que atenda as necessidades da
população da zona rural.
1 – Objetivos
Assistência médica e odontológica em unidade móvel, para atendimento mensal na Zona Rural,
proporcionando aos moradores o acompanhamento sistemático de sua saúde a fim de melhorar a
qualidade de vida de todos.
2 – Meta Prevista
Aquisição de uma Unidade Móvel.

3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será executado com recursos próprios do Município e através de convênio a ser
firmado com os Governos Estadual e Federal.
Programa nº 008 – Pavimentação de localidades rurais
Situação Atual:
É necessário que as comunidades rurais, principalmente onde existem escolas, tenham infra-estrutura
básica mínima (asfalto) para melhor qualidade de vida de seus alunos.
1 – Objetivos
Proporcionar aos moradores das localidades rurais uma melhor qualidade de vida.
3 – Meta Prevista
Asfaltamento de vias e construção de meio-fio.
Recursos Financeiros
Projeto será realizado com recursos do Município podendo celebrar convênios com os Governos
Estadual e Federal.
Programa nº 009 – Construção e manutenção de Praças e Jardins
Situação Atual:
A cidade é carente de logradouros públicos de maior beleza e capazes de oferecer possibilidade de lazer
à população.
1 – Objetivos
Dar melhores condições à população da cidade de usufruir de espaços públicos agradáveis, e para isso
necessário se torna dotar os logradouros públicos de melhor aspecto urbanístico.
2 - Meta Prevista
Executar medidas permanentes de melhoria e conservação das nossas praças, avenidas e todos os
espaços públicos, além da construção de novas praças, jardins etc que possibilite melhorar os aspectos
urbanísticos da cidade.

3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos próprios do Município podendo buscar auxílio financeiro
de órgãos governamentais tanto da esfera estadual quanto federal.
Programa nº 010 – Construção e Reforma de Casas para população de baixa renda
Situação Atual:
O Município de Comendador Gomes carece de casas populares para atendimento à população,
especialmente para as famílias de baixa renda.
1 – Objetivos
Melhorar as condições de vida da população de baixa renda.
2 – Meta Prevista
Executar um programa de construção de novas moradias e de reforma de outras.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será realizado com recursos próprios do Município e através de convênios com os
Governos Federal e Estadual.
Programa nº 011 – Construção de Passeios e Meio Fio
Situação Atual:
O Município de Comendador Gomes carece de passeios e meio fio para atendimento à população.
Construção de passeios e meio fio em vários setores da cidade, especialmente para atendimento aos
bairros mais novos e aqueles que surgirão.
1 – Objetivos
Implantar nos bairros mais carentes uma infra-estrutura adequada, dando assim condições dignas para a
população viver.
2 – Meta Prevista
Construção de meio-fios e passeios nos logradouros da cidade.

3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será realizado com recursos próprios do Município e através de convênios com os
Governos Federal e Estadual.
Programa nº 012 – Extensão de Redes de Energia Elétrica Urbana
Situação Atual:
As redes elétricas existentes necessitam de melhorias e faz-se necessário a extensão nos novos
loteamentos.
1 – Objetivos
Fazer com que o Município fique com 100,0% de energia.
2 – Meta Prevista
Extensão de energia elétrica nos novos bairros e fazer reparos nas redes existentes.
3 – Recursos Financeiros
Projeto será realizado com recursos do Município juntamente com recursos dos Governos Estadual e
Federal.
Programa nº 013 – Extensão de Redes de Energia Elétrica Rural
Situação Atual:
É comum as redes elétricas das comunidades rurais necessitarem de reparos, bem como implementar
programas que viabilizem extensão de outras novas.
1 – Objetivos
Fazer com que chegue energia elétrica em todas as comunidades rurais, situadas no Município de
Comendador Gomes.
2 – Meta Prevista
Extensão e reparos de energia elétrica na Zona Rural.
3 – Recursos Financeiros

Projeto será realizado com recursos próprios do Município juntamente com recursos dos Governos
Estadual e Federal.
Programa nº 014 – Aquisição de Imóveis Urbanos
Situação Atual:
O município ao longo dos próximos anos certamente vai necessitar adquirir imóveis para implantação
de casas populares, centro industrial, horta comunitária, etc.
1 – Objetivos
Dotar o Município de áreas para construção de casas populares para atender as famílias de baixa renda,
implantação de um local adequado incentivando a vinda de empresas para o Município, um espaço
apropriado para feiras e eventos diversos e implantar uma horta comunitária.
2 – Meta Prevista
Aquisição de terrenos onde possam ser construídas casas populares, instalações de novas empresas e
implantação da horta comunitária.
3 – Recursos Financeiros
Projeto será realizado com recursos do Município juntamente com recursos dos Governos Estadual e
Federal.
Programa nº 015 – Construção/Reformas de Galerias Pluviais
Situação Atual:
É constante a necessidade de reparar as galerias pluviais existentes e rotineiramente construir novas
galerias.
1 – Objetivos
Fazer com que haja escoamento das águas pluviais em todo perímetro urbano de Comendador Gomes.
2 – Meta Prevista
Construção e reforma de galerias pluviais.

3 – Recursos Financeiros
O projeto será custeado com recursos do Município e através de assinatura de convênios junto aos
Governos Estadual e Federal.
Programa nº 016 – Construções de Pontes, Bueiros e Mata-Burros
Situação Atual:
As estradas vicinais necessitam de manutenção e para isto, é necessário que haja reformas e
construções de pontes, bueiros e mata-burros na zona rural de nosso Município.
1 – Objetivos
Dar condições aos usuários e principalmente os produtores rurais de escoar a safra agrícola com mais
agilidade e segurança.
2 – Meta Prevista
Construção e reformas de pontes, bueiros e mata-burros.
3 – Recursos Financeiros
O projeto acima será custeado com recursos próprios e com Convênios com os Governos Federal e
Estadual.
Programa nº 017 – Canalização de Córregos
Situação Atual:
É necessário que a obra iniciada nos Córregos mais próximo da cidade seja concluída, para que não
haja no futuro danos ao meio ambiente.
1 – Objetivos
Preservação dos cursos da água e a preservação da natureza.
2 – Meta Prevista
Canalização do córrego.

3 – Recursos Financeiros
Este projeto na sua implantação deverá ser custeado com recursos próprios do Município e através de
parcerias com os Governos Federal e Estadual.
Programa nº 018 – Construção, Abertura e Implantação de Estradas Vicinais.
Situação Atual:
A economia do Município está focada basicamente na agropecuária, portanto, é necessário que sejam
dadas condições aos produtores de escoar toda a sua produção através da manutenção e construção de
estradas vicinais.
1 – Objetivos
Para escoamento da produção agropecuária do Município que predomina na economia regional é
preciso construir mais estradas e também restaurar as existentes.
2 – Meta Prevista
Construção de vias e reformas, porém, com planejamento onde possa abranger toda a rede viária do
município e suas interdependências.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do município e convênios com os Governos Federal e
Estadual.
Programa nº 019 – Perfuração de Poços Artesianos
Situação Atual:
O Município precisa ampliar as fontes para fornecimento de água para atender a população,
especialmente em localidades que ainda não dispõe de atendimento apropriado e onde se torna difícil a
captação de água para consumo humano.
1 – Objetivos
Abastecer a cidade e as comunidades rurais com água tratada e com isto, diminuir a quantidade de
poços individuais.
2 – Meta Prevista

Perfuração de Poços Artesianos mais próximos das localidades onde não existem água encanada.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do município e convênios com os Governos Federal e
Estadual.

Programa nº 020 – Construção de Centro de Exposições
Situação Atual:
O Município não possui um local onde os produtores rurais possam realizar exposições, promover
reuniões, encontros, palestras de interesse da classe rural, lazer, etc.
1 - Objetivos
Dotar o Município de um Centro de Exposições para atender as atividades rurais.
2 – Meta Prevista
Construção de um Centro Agropecuário de Exposições.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do município e convênios com os Governos Federal e
Estadual.
Programa nº 021 – Construção e Implantação de Usina para Reciclagem e Compostagem de Lixo
Situação Atual:
É uma preocupação da atual administração em reciclar todo o lixo coletado no Município, uma vez que
com o passar dos anos vai se tornando cada vez mais difícil obter locais apropriados para depósito do
lixo urbano.
1 – Objetivos
Dotar o Município de uma usina de reciclagem de lixo, dentro das exigências do meio ambiente.
2 – Meta Prevista
Construção de uma usina de lixo.

3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do município e convênios com os Governos Federal e
Estadual.

Programa nº 022 – Construção e Reforma no Centro Administrativo
Situação Atual:
O prédio da Prefeitura necessita de uma reforma geral e ampliação para melhor atender a população e
comodidade dos servidores municipais.
1 – Objetivos
Para o bom desempenho da prestação de serviços à população, é necessário que as instalações físicas
estejam adequadas às necessidades.
2 – Meta Prevista
Reformas, adequação e ampliação do prédio da Prefeitura Municipal.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do Município.
Programa nº 023 – Modernização e Informatização da Administração
Situação Atual:
Atualmente, a Administração não possui equipamentos suficientes para execução dos serviços
administrativo, necessário se torna ampliá-los e modernizá-los.
1 – Objetivos
Para o bom desempenho da prestação de serviços à população, é necessário que a Administração tenha
bons equipamentos para assim poder emitir e receber impostos, bem como controlar compras e os bens
do município.
2 – Meta
Aquisição de computadores, impressoras e outros equipamentos de informática.

3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do Município e financiamentos.
Programa nº 024 – Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares
Situação Atual
Os prédios escolares estão sempre necessitando de melhorias e outros novos até podem ser construídos
ao longo dos anos para melhorar o sistema educacional do Município.
1 – Objetivos
Por se tratar de prédios com muitos anos de utilização, alguns já podem estar até mesmo inadequados
para o bom funcionamento das escolas, torna-se necessário a reforma e ampliação, para melhor
oferecer condições de ensino aos estudantes da rede municipal. Em determinados casos podem surgir a
necessidade de se construir novos prédios.
2 – Meta Prevista
Reforma e ampliação das escolas municipais e construção de novas unidades.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do município e convênios com os Governos Federal e
Estadual.
Programa nº 025 – Construção, Implantação e Reformas de Redes de Esgoto
Situação Atual:
Em alguns bairros não existem redes de esgoto, portanto, é necessário que se faça investimentos nesta
área e reformas em alguns pontos da cidade.
1 – Objetivos
Fazer com que todo o perímetro urbano seja dotado de redes de esgoto, evitando assim danos ao meio
ambiente e doenças transmissíveis.
2 – Meta Prevista
Construção, implantação e reforma de redes de esgotos evitando que o mesmo escoe a céu aberto.

3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do município e convênios com os Governos Federal e
Estadual.
Programa nº 026 – Indenizações e Restituições de áreas urbanas e rurais
Situação Atual:
O Município necessita de áreas urbanas e rurais para implantação de novos projetos.
1 – Objetivos
Dotar o Município de áreas urbanas e rurais a fim de atender as necessidades em diversas secretarias.
2 – Meta Prevista
Aquisição de imóveis urbanos e rurais.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do município e convênios com os Governos Federal e
Estadual.
Programa nº 027 – Construção, Ampliação e Reforma de Centros Esportivos
Situação Atual:
O Município carece de praças para práticas esportivas e as que existem encontram-se em estado de
abandono.
1 – Objetivos
Dar condições à população do município em praticar esportes.
2 – Meta Prevista
Construir novos centros esportivos e reformar os que existem.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do município e convênios com os Governos Federal e
Estadual.

Programa nº 028 – Construção de Prédio para a Casa da Cultura.
Situação Atual
O Município não possui local para realização de eventos culturais.
1 – Objetivos
Dotar o Município de local para realização de eventos culturais.
2 – Meta Prevista
Construir prédio para implantação da Casa da Cultura.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do município e convênios com os Governos Federal e
Estadual.
Programa nº 029 – Construção e Instalação do Centro de Formação Profissional
Situação Atual:
O Município não possui um Centro de Formação Profissional que venha atender a comunidade,
especialmente para os nossos jovens.
1 – Objetivos
Dar condições ao Município de implantar uma escola técnica profissional, onde possamos treinar e
qualificar o jovem e adulto de ensinamentos teóricos e práticos.
2 – Meta Prevista
Construir prédio para implantação de um Centro de Formação Profissional.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do Município e convênios com os Governos Federal e
Estadual e/ou entidades representativas empresariais e de trabalhadores.
Programa nº 030 – Construção e/ou Reforma de Estádio de Futebol
Situação Atual:

O Município possui Estádio de Futebol, porém, com a sua utilização costumeira é comum necessitar de
reformas e construções, bem como poderá surgir a possibilidade de construção, em localidades na zona
rural e bairros novos, de praças esportivas.
1 – Objetivos
Dar melhor condições e conforto aos usuários do estádio.
2 – Meta Prevista
Construir arquibancadas, residência para zelador e reformar partes existentes.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do Município e convênios com os Governos Federal e
Estadual.
Programa nº 031 – Construção de Centros Comunitários
Situação Atual:
Em muitas localidades na zona rural, especialmente, o Município não possui locais onde os produtores
rurais possam realizar reuniões, encontros, palestras, lazer, etc.
1 – Objetivos
Dotar localidades de Centros Comunitários para atender as atividades diversas daqueles que vivem no
meio rural.
2 – Meta Prevista
Construção de um Centro Comunitário.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do Município e convênios com os Governos Federal e
Estadual.
Programa nº 032 – Apoio Administrativo
Situação Atual:
É necessário profissionalizar a gestão pública municipal através de um planejamento, acompanhamento
das ações e controle mais efetivo.

1 – Objetivos
Coordenar o planejamento e a formulação de política setoriais, avaliação e controle das atividades
das diretorias.
2 – Meta Prevista
Realizar uma gestão eficiente, organizada e planejada.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do Município.
Programa nº 033 – Universalização do Ensino Público
Situação Atual:
É necessário melhorar as condições de acesso da população ao ensino.
1 – Objetivos
Assegurar o acesso e a permanência de todas as crianças e adolescentes no ensino básico com
melhoria de qualidade e infraestrutura.
2 – Meta Prevista
Aumentar o número de alunos matriculados na rede pública de ensino
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do Município, Estado e Governo Federal.
Programa nº 034 – Assistência Social Geral
Situação Atual:
Para melhoria das condições de vida da população em geral.
1 – Objetivos
- Combater a fome, a pobreza e outras formas de privação das famílias e promover a segurança
alimentar e nutricional e o acesso a rede de serviços públicos de saúde, educação e assistência social,
criando possibilidades de emancipação sustentada dos grupos familiares e de desenvolvimento local.

2 – Meta Prevista
Melhorar as condições de vida da população do município.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do Município, Estado e Governo Federal.
Programa nº 035 – Realização de Eventos Municipais
Situação Atual:
Para propiciar integração e entretenimento a população em geral.
1 – Objetivos
Promover a realização de festividades em comemoração às datas cívicas e populares
2 – Meta Prevista
Melhorar as relações de integração e interatividade do nosso município.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do Município, Estado e Governo Federal.
Programa nº 036 – Saúde para Todos
Situação Atual:
Infra-estrutura da gestão de saúde municipal com necessidades de maiores investimentos.
1 – Objetivos
Adequar e aperfeiçoar infra-estrutura da Saúde Municipal através de investimentos em equipamentos e
profissionais qualificados e medicamentos e materiais diversos.
2 – Meta Prevista
Melhorar a qualidade do atendimento de saúde do município.
3 – Recursos Financeiros

O referido projeto será custeado com recursos do Município, Estado e Governo Federal.
Programa nº 037 – Construção de Terminal Rodoviário
Situação Atual:
Construção de terminal rodoviário para melhor atender a população e comodidade dos visitantes ao
município.
1 – Objetivos
Necessário que as instalações físicas estejam adequadas às necessidades.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do município e convênios com os Governos Federal e
Estadual.
Programa nº 038 – Aquisição Veículos.
Situação Atual:
O nosso Município não dispõe de veículos para atender as necessidades do município.
1 – Objetivos
Melhorar as condições de viagem do prefeito para buscar recursos.
2 – Meta Prevista
Aquisição de veículos para atender as necessidades do município.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado pelo Município e através de financiamento.
Programa nº 039 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente.
Situação Atual:
Atualmente, a Administração não possui equipamentos suficientes para execução dos serviços
administrativo, necessário se torna ampliá-los e modernizá-los.
1 – Objetivos

Para o bom desempenho da prestação de serviços à população, é necessário que a Administração tenha
bons equipamentos para assim poder emitir e receber impostos, bem como controlar compras e os bens
do município.
2 – Meta
Aquisição de computadores, impressoras e outros equipamentos de informática e veículos.
3 – Recursos Financeiros
O referido projeto será custeado com recursos do Município e financiamentos.

Comendador Gomes - MG, 19 de novembro de 2009.
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