
 

 

 

 

 

LEI N.º 926 

 

Autoriza o Executivo Municipal a Alterar a Lei Municipal nº 

863, de  03/10/2005, relativa ao PPA – Plano Plurianual 

elaborada para o período: 2006/2009, e dá outras 

providências.  

   

A Câmara Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º )- Fica alterada, para 2007, a Lei Municipal nº 863, de 03/10/2005, 

relativa ao PPA – Plano Plurianual elaborada para o período: 2006/2009, como segue: 

 

De: 

 

Anexo I: 

07.00 – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA 

07.03 – Divisão de Interior 

Ações (projetos globais): 

- Aquisição de equipamentos par abastecimento e lubrificação de máquinas e veículos 

no campo (comboio operacional); 

- Ampliação da capacidade operacional da oficina mecânica,inclusive ampliação da 

área física construída; 

-  Construção, recuperação e conservação de estradas, pontes, pontilhões e bueiros; 

-  Pavimentação de estradas vicinais; 

-  Aquisição de máquinas, equipamentos e caminhões para o setor rodoviário; 

-  Readequação de estradas, com construção de bueiros, pontilhões e cascalhamento; 

-  Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias no interior do município. 

 

Meta/Produto: Meta: 07.703.0017.267 – Desenvolvimento  dos  Projetos  e  Programas 

                                                                  Globais voltados à infraestrutura,   transporte, 

                                                                  Malha viária.  

   Produto: Projetos e Programas 

   Unidade de Medida: Global 
Total 

Meta 
Ano 2007 

Quantidade Valor 

1 152.000,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para: 

 

Anexo I: 

07.00 – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA 

07.03 – Divisão de Interior 

Ações (projetos globais): 

- Aquisição de equipamentos par abastecimento e lubrificação de máquinas e veículos 

no campo (comboio operacional); 

- Ampliação da capacidade operacional da oficina mecânica,inclusive ampliação da 

área física construída; 

-  Construção, recuperação e conservação de estradas, pontes, pontilhões e bueiros; 

-  Pavimentação de estradas vicinais; 

-  Aquisição de máquinas, equipamentos e caminhões para o setor rodoviário; 

-  Readequação de estradas, com construção de bueiros, pontilhões e cascalhamento; 

-  Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias no interior do município. 

 

Meta/Produto: Meta: 07.703.0017.267 – Desenvolvimento  dos  Projetos  e  Programas 

                                                                  Globais voltados à infraestrutura,   transporte, 

                                                                  Malha viária.  

   Produto: Projetos e Programas 

   Unidade de Medida: Global 
Total 

Meta 
Ano 2007 

Quantidade Valor 

1 532.000,00 

 

 Art. 2º ) – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENÇA, em 25 de 

abril de 2007. 

 

 

 

                                                        GERALDO GIACOMINI 

                                                              Prefeito  Municipal 


