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SOMULA - DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÃRIAS PARA O ANO DE

1991, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Para-

na, aprovou, e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I

DAS DIRETRIZES GERAIS

Al"t. 19 - Ficam estabelecidas nos tel"mos desta Lei, as metas e

pl"iol"idades da Administração Pública Municipal pal"a a elaboração

do Ol"çamento l"elativo ao exel"cicio financeiro de 1991.

Al"t. 29 - Na estimativa das l"eceitas sel"ão considel"ados os efei-

tos das modificações na Legislação Tl"ibutária, constantes no Ca-

pitulo IV desta Lei .

Al"t. 39 - As l"eceitas oriundas de atividades econõmicas exel"ci-

das pelo Municipio, tel"ão as suas fontes l"evisadas e atualizadas

considel"ando os fatol"es conjunturais e sociais que possa influ-

encial" as suas respectivas pl"odutividades e rendimentos.

Al"t. 49 - A manutenção de atividades bem como a consel"vação e l"e

cupel"açao de bens públicos, terão priol"idade sobre as ações de

expansão e novas obl"as.

Al"t. 59 - Os projetos em fase de execuçao terão prefel"ênc' So-

bl"e novos pl"ojetos, especialmente aqueles que exijam co

tida do Municipio.
apal"-
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Art. 69 - Serão assegurados os recursos necessários para as des-

pesas de capital, em consonância com as atividades e projetos o~

çamentários relacionados com as metas e prioridades estabeleci-

das nesta Lei.

Art. ?9 - As alterações na politica de pessoal e respectivas de!!..

pesas obedecerão as disposições constantes no capitulo V da pre-

sente Lei.

CAPITULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 89 - Na fixação das despesas serao observadas as prioridades

e metas assim delineadas:

I - LEGISLATIVA

a)- Dar continuidade e aperfeiçoar o proces-

so legislativo para atendimento às matérias de competência Muni-

cipa l;

b)- aprimorar os métodos de fiscalização fi-

nanceira e orçamentária do Municipio;

c)- construção de prédio próprio da Câmara
2Municipal em até 300 m ;

d)- aquisição de novos equipamentos, visando

equipar as novas instalações da câmara Municipal.

II - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

a)- Incentivar o Treinamento de recursos Hu-

manos, visando melhor capacitação do pessoal;

b)- aperfeiçoar o sistema de

orçamentação e controle interno;

I .
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dades municipais;

palidade;

c)- manter, coordenar e assessorar as ativi-

d)- promover assistência jur{dica;

e)- veicular matérias de interesse da munici

f)- aquisição de equipamentos para moderniza

••
ção e agilização dos serviços internos existentes;

g)- aquisição de material permanente, visando

suprir as necessidades internas do órgão;

h)- proceder reforma administrativa;

i)- aquisição de até 3 (três) ve{culos para

as diversas unidades administrativas do orgao;

j)- manutenção dos ve{culos de todas as uni-

dades administrativas;

k)- aquisição de uma linha telefônica comer-

cial para a Delegacia de Pol{cia;

••• nic{pio com até 96

l)- construção de dois postos fiscais no Mu-
2m cada;

m)- aquisição de equipamentos de rádio ama-

dor para contato entre os postos fiscais do Munic{pio, interli-

gando-os;

n)- construção de uma garagem para ve{culos

da administração, junto à Prefeitura Municipal, com até

em pre mo ldado;

150 2m

0)- aquisição de terreno para anexar a area

do pátio de máquinas;

p)- construção de um almoxarifado roamate-

riais de construção, lubrificantes e outros utens{li
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q)- instalação de posto de serviço telefônico

na localidade de Vila Bonita com extensão para Ponte Nova;

r)- instalação de dois postos de serviço te-

lefônicos nas localidades de Ponte Nova/e Linha Santa Terezinha;

s)- aquisição de terreno;

t)- aquisição de terreno para construção do

prédio da Cãmara Municipal;

u)- construção de arquibancadas junto ao Es-

tádio MunicipaL

III - AGRICULTURA

a)- desenvolver atividades de produção agrop£

cuária;

b)- construção de barracão com até 50 m2

alvenaria e duas caixas de expurgo no viveiro Municipal;

em

••
c)- manutenção e ampliação do viveiro munici-

pal, visando incremento com até 300.000 mudas/ano;

d)- implementar e estruturar a feira do prod~

tor, com produtos originários da terra, visando escoamento de or-

tifrutigranjeiros direto do produtor ao consumidor;

e)- manutenção e ampliação da pscicultura a-

tingindo a construção de até 50 açúdes;

f)- manutenção e ampliação do projeto de seri

cicultura com a construção de até 45 barracões em alvenaria, me-
2dindo até 185 m cada;

g)- promover projetos de melhoramento genéti

co da galinha caipira;

h)- promover projeto de

nanceiro e assistência aos mini~ pequenos e

rais;

incentivo~~iO

médios pr~1 ~s

fi-

ru-
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i)- promover projeto de conservaçao de matas ci

liares, visando a conservação de mananciais e proteção contra acon

taminação de produtos agrotóxicos nos rios;

j)- manter e dar continuidade de microbacias;

da micro indústria

k)- construção da obra f{sica para instalação

- 2de doces com ate 300 m em alvenaria, para be-

••

neficiamento de produtos primários produzidos no Munic{pio;

l)- classificação e distribuição de 9.000 Kg de

sementes de primeira qualidade aos mini, pequenos e médio agricul-

tores, incentivando o seu plantio e proporcionando-lhes assistência

técnica.

m)- promover reflorestamento com árvores nati-

vas e exóticas, visando despertar a consciência ecológica em pro-

teção a flora e a fauna;

n)- incentivar a adubação verde promovendo a

distribuição de sementes;

0)- reativar o parque cafeeiro atingindo a 100

ha;

p)- incentivar o pomar caseiro através da dis-

tribuição de mudas;

q)- aquisição de uma unidade para distribuição

de adubos orgânicos;

r)- implementar um programa de gado leiteiro,oom

cedência temporária de matrizes de boa linhagem;

s)- promover projeto de apicultura objetivando£

tingir até 20 (vinte) produtores.

IV - EDUCAÇÃO

a)- Manutenção do ensino fundament~~MUnic{-

pio, atendendo a demanda escolar de até 1.360 vagas a ~ '_na re-

- ~
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de municipal composta de 16 (dezesseis) unidades escolares, inclu

sive aquisição de material didático e de consumo;

b)- construção de até duas unidades escolares p~

ra atender o crescimento da demanda na ordem de 60 vagas

- 2com ate 100 m cada, em alvenaria;

anuais

•.,.

c)- instalação de uma biblioteca pública munici-

pa l;

d)- instalação de uma biblioteca junto a uma es-

cola do interior do Munic{pio;

e)- construção de até três quadras poliesporti-

vas no interior do Munic{pio com até 650 m2 cada;

f)- aquisição de novos equipamentos para funcio-

namento das unidades a serem constru{das e as já existentes;

g)- aquisição de equipamento audio visual, visan

do a modernização da rede municipal de ensino;

h)- desenvolver o tpeinamento de ppofessopes e

mependeiras no sentido de melhorar o ensino fundamental e hábitos

alimentares;

i)- ppomovep a aquisição e distribuição de mepen

da escolap entpe os alunos da rede municipal de ensino afim de di

minuir a má nutpição, visando o melhop appendizado;

j)- ppomover e incentivar a prática esportiva nas

escolas municipais, visando a integpação, despertando no aluno o

companheirismo, esp{rito de equipe, liderança, bem como incenti-

var o surgimento de novos talentos;

k)- aquisição de materiais de esporte para práti

cas esportivas e ginástica ol{mpica;

l)- aquisição de um 5nibus escolar

a uma demanda de até 60 alunos/dia;

atender
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m)- iluminação do campo de futebol suiço, junto a

esco la da sede;

n)- desenvolver a cultura em geral, promovendo a-

tividades, estimulando o intercâmbio entre as comunidades e Mu-

nicipios vizinhos, destacando as diversas áreas artisticas e cul

turais;

0)- promover o levantamento, registro e a divulaa--
çao das manifestações culturais, da memória do municipio, reali-

zando concursos, gincanas, exposições e publicações.

v - HABITAÇÃO E URBANISMO

a)- Manutenção e aprimoramento dos serviços de lim

peza pública no perimetro urbano;

b)- ajardinar as principais avenidas da cidade em

até 3.000 metros lineares;

c)- construção de calçamento com pedras irregulares

nas principais avenidas e ruas em até 12.000 metros lineares;

d)- manutenção e ampliação da extensão da rede de

energia elétrica em até 1.000 metros;

e)- construção de até 50 casas populares com até

40 m2 cada, pelo sistema mutirão, visando abrigar até a 50 fami-

lias de baixa renda;

f)- conservação, abertura e fechamento de ruas na

area urbana;

g}- construção de até 800 metros de galerias de

agua pluviais na área urbana;

h}- construir e ajardinar praça junto a Igreja Ma-

triz.

VI - SAOVE E SANEAMENTO

a)- Promover assistência

__ -oOIl
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nitária e exames compLementares, através da rede municipaL com-,

posta de dois postos de saúde com capacidade de até 70 consuL-

tas diárias;

b)- construção de um posto de saúde com até 100

metros quadrados, com capacidade de atendimento de até 35 con-

sultas/dia, no interior do Municipio;

c)- aquisição de equipamentos para instalação do

novo posto de saúde;

d)- manutenção e aquisição de equipamentos para

reposição nos postos de saúde do Municipio;

e)- aquisição de uma linha telefônica comercial

para o Posto de Saúde da sede do Municipio;

f)- manutenção e estruturação da fiscaLização e

inspeção sanitário no Municipio;

g)- promover atendimento e encaminhamento 24 ho-

ras por dia no Posto de Saúde da sede, com pessoal técnico e

meio de transporte (ambulância);

h)- aquisição de terreno para construção de hos-

pitaL municipal;

i)- construção de hospital municipal com até

1.300 2m .,
j)- ampliação e manutenção da extensão da rede

de agua potável em até 25.000 metros lineares.

VII - ASSISTENCIA E PREVIDÊNCIA

a)- Manutenção do Projeto Elo;

b)- aquisição de terreno para construção de uma

creche;

c)- construção de uma creche na sede
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para assistência ao menor, com capacidade de atendimento de até

40 crianças de O à 5 anos; construção com até 150 m2;

d)- contribuir na forma da Lei, para o

de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP;

Programa

••
e)- manter o programa de assistência e amparo a

velhice, através do funcionamento da Casa do Idoso;

f)- manutenção e aquisição de equipamentos para o

Centro Comunitário:

g)- aquisição de equipamentos diversos para o fu~

cionamento da creche;

h)- manutenção das atividades da creche;

i)- incentivar as atividades do Provopar, propor-

cionando condições para realização de cursos, palestras e campa-

nhas, visando atingir pessoas carentes;

j)- implantar lavoura de subsistência comunitária

nica) "

ções (estrutura básica, equipamentos, sementes, orientação téc-•
aos bóia-frias, com aluguel da área de terceiros, dando condi-

VIII - TRANSPORTE

A)- Conservação da malha viária municipal em até

300 Km lineares;

b)- cascalhamento de até 200 quilometros lineares

de estradas vicinais;

c)- construção de 01 (uma) ponte em concreto so-

bre o Rio são Francisco em até 35 metros lineares;

d)- construção de até 10 (dez) pontilhões no in-

i

terior do Municipio;

e)- aquisição de até 04 (quatro) maqui vi-
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sando incrementar o Departamento Rodoviário Municipal;

f)- manutenção dos veiculos e maquinários do Depar-

tamento Rodoviário Municipal (combustiveis, pneus, peças e servi-

ços).

mecânica e

g)- construção de um pátio
- _ 2

manutençao, com ate 1.200 m ;

de máquinas com oficina

h)- aquisição de equipamentos para instalação e o

funcionamento da oficina mecânica;

i)- construção de até 50 (cinquenta) bueiros com ma

nilhas nas diversas estradas vicinais;

j)- aquisição de terreno para construção de Termi-

na l Rodoviário;

k)- construção de um terminal rodoviário com até

400 2m , na sede do Municipio.

•
~

CAPITULO III

DO ORÇAMENTO MUBICIPAL

Art. 9£ - O Orçamento Municipal compreenderá as receitas e as des-

pesas da Administração direta e indireta, de modo a evidenciar as

politicas e programas de governo, obedecidas na sua elaboração os

principios da anualidade, unidade, universalidade, equilibrio e ex

clusividade.

Art. 10 - A proposta orçamentária do Poder Legislativo, deverá ser

elaborada pela Câmara Municipcl e encaminhada ao Executivo para co~

por o Projeto de Lei do Orçamento Geral do Municipio, até

antes do seu encaminhamento ao Legislativo.

J O dias

Art. 11 - Na elaboração do Orçamento Geral do Munici o serao ob-

servadas as diretrizes especificas de que trata es ei.
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Art. 12 - As despesas com pessoal e encargos sociais, nao pode-

rão exceder o limite estabe lecido no Art, 38, do Ato das

posições Transitórias da Constituição Federal do Brasil.

Dis-

Art. 13 - As despesas com a manutenção e o desenvolvimento do

ensino observarão no minimo o limite fixado no Art, 212, da

Constituição Federal do Brasil.

Art. 14 - Os recursos ordinários do Tesouro Municipal somente

poderão ser programados para atender despesa de capital, apos

•'ti:

atendidas as despesas com pessoal e encargos sociais, serviços

da divida e outras despesas com custeio administrativo, opera-

cional e precatórias judiciais, bem como a contrapartida de

programas financiados e aprovados por Lei Municipal.

Art. 15 - Na fixação das despesas serão observadas as priori-

dades e metas determinadas no Art. 89 desta Lei, bem como o

disposto nos artigos 12 e 13 da presente Lei.

CAPITULO IV

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 16 - O Municipio fica obrigado a rever e atualizar a sua

legislação tributária para o exercicio de 1991, que será obje-

to de Anteprojeto de Lei a ser enviado à câmara Municipal, até

três meses antes do encerramento do exercicio de 1990, dispon-

do sobre:

I - Revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano, bus-

cando atualizar as aliquotas aplicáveis a planta genérica de

valores e normas concernentes ao Cadastro Técnico

II - O cálculo para o lançamento, cobrança e

da contribuição de melhoria.

Fiscal;

"~,him'"t'
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Art. 17 - O Projeto de Lei Orçamentário poderá apresentar progr~

mação de despesas à conta de receitas decorrentes das alterações

da Legislação Tributária encaminhados à câmara Municipal na for-

ma do Caput do art. 16 desta Lei.

CAPITULO V

DAS ALTERAÇÕES NO QUADRO DE PESSOAL

Art. 18 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ampliar

o quadro de funcionários Municipais de 134 para até 160 vagas.

Parágrafo ~nico - Para cumprimento deste artigo, o Municlpio fi-

ca autorizado a realizar concurso p~blico para admissão de pes-

soal necessário.

Art. 19 - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados

a proceder a atualização dos vencimentos e vantagens do quadro

próprio de pessoal, de conformidade com os lndices oficiais de

•
reajuste do salário mlnimo, mais ganho real trimestral

10% para o exerclcio de 1991 .

CAPITULO VI

de até

~ DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 - Não se admitirão emendas ao Projeto de Lei Orçamentário

que vise conceder dotação para instalação ou funcionamento de or

gão que não esteja legalmente constituldo.

Art. 21 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

revogando-se as disposições em contrário.

publicação,

i

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D/OESTE,

Aos trinta dias do mês de agosto de 1990.

Alb,#~~
Prefeito Municipal
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