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SÚMULA - DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES OR~AMENTÁRIAS PARA O ANO DE
1992, E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS.

A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do paraná,a-
provou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

con
sobreterão preferência

aqueles que exijam

expansao e novas obras.
Art. 59 -.Ds projetos em fase de execução

os novos projetos, especialmente
trapartida do Município.

Art. 69 - Serão assegurados os recursos necessários para as despesas
de capital em consonância com as atividades e Projetos or-
çamentários relacionados com a&41~~aS e prioridades esta-
belecidas nesta Lei.

Art. 19 Ficam estabelecidas nos termos desta Lei, as metas e prio-
ridades da Administração Pública Municipal para a elabora-
ção do Orçamento relativo ao exercício financeiro de 1992.

Art. 29 - Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos
das modificações na Legislação Tributária, as quais serão
objeto de Lei encaminhados à Càmara Municipal no exercício
anterior.

Art. 39 - As receitas oriundas de atividades econômicas exefcidas p~
lo Município, terão as suas fontes revisadas e atualizadas
considerando os fatores conjunturais e sociais que possam
influenciar as suas respectivas produtividades e rendimen-
tos.

Art. 49 - A manutenção de atividades bem como a conservaçao e recup~
ração de bens públicos, terão prioridade sobre as ações de

J

Art. 79 - O Poder Executivo tendo em vista a capacidade financeira
do Município procederá à seleção de prioridades estabeleci
das nesta Lei, a serem incluídas na Proposta Orçamentária,
podendo se necessário, incluir programas não relacionados
desde que financiados com recursos de outras esferas de g2
verno.

Art. 89 - As alterações na política de pessoal
obedecerão as disposições constantes
sente Lei.

e respectivas despesas
no capítulo IV da pr~
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CAPíTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 99 - Na fixação. das despesas serao observadas as prioridades
e metas assim delineadas:

I - LEGISLATIVO
a - Dar continuidade e aperfeiçoar o processo legislativo para aten-

dimento às matérias de competência Municipal.
b - Aprimorar os métodos de fiscalização financeira e orçamentária

do Município.
c - Aquisição de um terreno para construção do prédio da Câmara Mu-

nicipal.
d - Construção de prédio próprio da Câmara Municipal com até 300 m2.
e - Aquisição de novos equipamentos, visando equipar as novas insta-

lações da Câmara Municipal.

11 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

a - Incentivar o treinamento de recursos humanos, visando a melhorca
pacitação do pessoal.

b - Aperfeiçoar o sistema de planejamento, orçamentação e
interno.

c - Quisição de equipamentos para modernização e agilização dos ser-
viços internos existentes.

d - Manter, coordenar e assessorar as atividades municipais.
e - veicular matérias de interesse da municipalidade.
f - Promover assistência jurídica.
g - Aquisição de material permanente, visando suprir as necessidades

internas do órgão.
h - Proceder reforma administrativa.
i,~ Aquisição de até 3 (três) veículos para as diversas unidades ad-

ministrativas do órgão.
j - Manutenção dos veículos de todas as unidade administrativas.
k - Construção de arquibancadas junto ao Estádio Municipal
I - Instalação de um Posto de Serviço Telefônico na localidade da

Linha Santa Terezinha.
m - Aquisição de terrenos para: Centro de Produção, aterro sanitário,

Centro Esportivo e Projeto Mutirão 11.

n ú1~iação de um Fundo de apoio a Micro Indústrias no sentido da es
11J~uturação básica (equipamentos e máquinas).
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111 - AGRICULTURA

a - Desenvolver atividades de
o incremento

produção agropecuária.
viveiro Municipal visandoManutenção e ampliação do

com até 300.000 mudas/ano.
Manutenção e ampliação da pscicultura atingindo a construção de
até 50 (cinquenta) açudes.
Manutenção e ampliação do Projeto de Sericicultura com a constru
ção de até 15 (quinze) barracões em alvenaria medindo até 185 m2
cada.

c -

b

d -

e - Construção de um Centro de Produção.
f Promover projetos de incentivo, apoio e assistência aos mini,mé-

dios e pequenos produtores rurais.
g - Construção de até 10 (dez) abastecedouros comunitários.
h - Promover Projeto de conservação de matas ciliares com nativas,v!

sando a conservação de mananciais e proteção contra a contamina-
ção de produtos agrotóxicos nos rios, despertando a conciência e
cológica em proteção a fauna e flora.

i - Manter e dar continuidade de microbacias.

primei-
incenti-j~

•

j - Construção da obra física para instalação da micro indústria de
doces com até 300 m2 em alvenaria, para beneficiamento de produ-
tos primários. produzidos no Município.

k - Classificação e distribuição de 9.000 kgs de sementes de
ra qualidade aos mini, pequenos e médios agricultores
vando o seu plantio e proporcionando-lhes assistência técnica .

1 - Promover reflorestamento com árvores exóticas visando o aumento
de produção energética.

m - Incentivar a adubação verde promovendo a distribuição de semen-
teso

de

n - Atibar o plantio de erva mate.
o - Incentivar o pomar caseiro através de distribuição de mudas.
p - Aquisição de uma unidade para distribuição de adubos orgânicos.
q - Manutenção do programa de gado leiteiro com cedência temporária

de matrizes de boa linhagem.
r - Manutenção do Programa de apicultura objétivando atingir até 20

(vinte) produtores.
s - Aquisição de um veículo para a Secretaria de Agricultura.
t ~1.PiSiÇão de material permanente para equipar a Secretaria
l~ri'Cul tura.
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a - Manutenção do ensino fundamental na rede municipal composta de
16 (dezesseis) unidades escolares, inclusive aquisição de mate-
rial didático e de consumo.

b - Ampliação de Unidade escolar para atender o crescimento de deman
da.

c - Instalação de uma biblioteca Pública Municipal.
d - Construção de até 03 (três) quadras de esportes no interior do

Município com até 650 m2 cada.
e - Aquisição de equipamentos para funcionamento das unidades esco-

lares existentes no Município.
f - Aquisição de equipamento audio visual visando a modernização da

rede Municipal de ensino.
g - Promover cursos e treinamento de professores e merendeiras no

sentido de melhorar a qualidade do Ensino Fundamental e hábitos
alimentares em todos os seus aspectos.

h - Promover aquisição e distribuição de merenda escolar entre alu-
nos da rede municipal de ensino a fim de diminuir a má nutrição,
visando o melhor aprendizado.

i - Promover e incentivar a prática esportiva nas escolas municipais
visando a integração, despertando no aluno o companheirismo, es-
pírito de equipe, liderança bem como incentivar o surgimento de
novos talentos .

j - Manter as atividades de iniciação esportiva e recreativa do Mu-
. . .nl.cl.pl.o.

k - Visar a continuidade da participação do Município nos eventos es
portivos à nível regional e estadual.

1 - Adquirir materiais de esporte para práticas esportivas e ginás-
tica Olímpica.

m - Aquisição de um veículo.
n - Desenvolver a cultura em geral, promovendo atividades, estimula~

do o intercâmbio entre as comunidades e Municípios vizinhos, des
tacando as diversas' áreas artísticas e culturais.

o - Promover o levantamento, o registro e a divulgação das manifesta
ções culturais, da memória do Município, realizando concuDsos,e~
posições e publicações, e gincanas.

p - Co strução de um mini ginásio de esportes.
ar programas que venham dar apoio e melhoria no desenvolvimen

'do Ensino Fundamental em todo o seu processo educativo.
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r - Manutenção de Projetos e realização de encontros em Programas de
incentivo e melhoria de hortas escolares.

v - HABITAÇÃO E URBANISMO

a - Manutenção e aprimoramento dos serviços de limpeza pública no p~
rímetro urbano.

b Ajardinar as principais avenidas da cidade.
c - Aplicação de revestimento asfáltico nas avenidas da cidade.
d - Manutenção e ampliação da extensão da rede de energia elétrica em

até 2.000 metros.
e - Construção de até 30 (trinta) casas populares com até 50 m2 cada

pelo Sistema Mutirão, visando abrigar famílias de baixa renda.
f - Construção de até 1.000 metros de galerias de águas pluviais na

área urbana.
g - Iluminação ornamental nas avenidas da cidade.
h - Construção de um Palanque oficial na Avenida Paraná esquina com

a Avenida. Rio de Janeiro.

VI - SAÚDE E SANEAMENTO

a - Promover assistência médica, odontológica, sanitária e exames com
plementares, através da rede municipal composta de dois postos de
saúde.

b - Manutenção e aquisição de equipamentos para reposição nos postos
de saúde do Município.

c - Aquisição de uma linha telefônica para o Posto de Saúde da sede
do Município.

d - Manutenção e estruturação da fiscalização e inspeção sanitária no
Município.

e - Promover atendimento e encaminhamento 24 horas por dia no
de Saúde da sede, com pessol técnico e meio de transporte
lância) .

f - Aquisição de medicamentos para prestar atendimento nos postos de
saúde.

g - Aquisição de gabinete odontológico completo.
h - Aquisição de terreno para construção de um pronto

Afftl.
i~n~trução de um pronto socorro Municipal com até

socorro Munici-

1.300 m2.
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j _ Ampliação e manutenção da extensão da rede de água potável em
até 25.000 ml.

VII - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

a - Manutenção do Projeto Elo.
b - Construção de uma creche na sede do Município para assistência ao

menor com capacidade de atendimento de até 40 crianças de O à 5
anos.

c - Contribuir na forma da Lei, para o Programa de Formação do Patri
mônio do Servidor Público - PASEP.

d - Manter o Programa de Assitência e amparo a velhice através
funcionamento da Casa do Idoso.

e - Manutenção e aquisição de equipamentos para o Centro Comunitário.
f - Aquisição de equipamentos diversos para o funcionamento da cre-

che.
g - Manutenção das atividades da creche.
h - Incentivar as atividades do Provopar, proporcionando condiçõesp~

ra realização de cursos, palestras e campanhas visando benefici-
ar as pessoas carentes.

i - Implantar horta comunitária.
j - Ampliação em até 200 m2, junto ao Centro Comunitário para abri-

gar o Projeto Elo.
1 Fundo para política dos direitos da criança e adolescentes.
m - Manutenção do Programa Pró-Criança.

VIII - TRANSPORTE

a - Manutenção da malha viária Municipal.
b - Construção de 15 km de calçamento com pedras irregulares da se-

de até a Linha são Francisco.
c - Cascalhamento de até 200 quilômetros lineares de estradas vici-

nais.
d - construção de até dez pontilhões no interior do Município.
e - Aquisição de até 04 unidades rodoviárias (máquinas) visando in-

crementar o Departamento Rodoviário Municipal.
f - Manutenção dos veículos e máquinas do Departamento Rodoviário Mu

fJnic~p~l-(COmbust~veis, pneus, peças e s:rviçOs).
g - lSlçao de equlpamentos para instalaçao e funcionamento da 0-

.' .....lna mecanlca .
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h - Aquisição de um terreno para construção de Terminal Rodoviário.
i - Construção de um Terminal Rodoviário com até 400 m2.
j - Construção de até lS abrigos em pontos de ônibus no interior do

Município.

CAPíTULO III
DO ORÇM.lliNTOMUNICIPAL

Art. 10 - O Orçamento Municipal compreenderá as receitas e as desp~
sas da Administração direta e indireta, de modo a eviden-
ciar as políticas e programas de governo, obedecidos na
sua elaboração os princípios da anualidade, unidade, uni-
versalidade, equilíbrio e exclusividade.

Art. 11 - A proposta orçamentária do Poder Legislativo, deverá ser
elaborada pela Câmara Municipal e encaminhada ao Executi-
vo para compor o Projeto de Lei do Orçamento Geral no Mu-
nicípio até 30 (trinta) dias antes de seu encaminhamento
ao Legislativo.

Art. 12 - Na elaboração do Orçamento Geral do Município serao obser
vadas as diretrizes específicas de que trata esta Lei.

Art. 13 - As despesas com pessoal e encargos sociais, nao poderão
exceder o limite estabelecido no art. 38 do Ato das DispQ
sições Transitórias da Constituição Federal do Brasil.

Art. 14 - As despesas com a manutenção e o desenvolvimento do ensi-
no observarão no mínimo o limite fixado no art. 212 da
Constituição Federal do Brasil.

Art. 15 - Os recursos ordinários do Tesouro Municipal somente pode-
rão ser programados para atender despesas de capital após
atendidas as despesas com pessoal e encargos sociais,ser-
viços da dív.ida e outras despesas com custeio administra-
tivo, operacional e precatórias judiciais, bem como a
contrapartida de programas financiados e aprovados porL~i
Municipal.

Art. 16 -Na fixação das despesas serao observadas as prioridades e/las determinadas no Art. 89 desta Lei, bem como o dispo~
, nos artigos 12 e 13 da presente Lei.

~

CAPíTULO IV
DAS ALTERAÇÕES NO QUADRO DE PESSOAL
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Art. 17 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ampliar o
quadro de funcionários municipais para até 180 vagas.

Parágrafo Único - Para cumprimento deste artigo, o Município fica
autorizado a realizar concurso Público para admissão de
pessoal necessário.

Art. 18 - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a
proceder atualização dos vencimentos e vantagens do qua-
dro próprio de pessoal, de conformidade com os índices Q
ficiais de inflação, mais ganho real anual de 30% pagos
dentro do período de 1992.

CAPíTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 - Não se admitirão emendas ao Projeto de Lei Orçamentário
que vise conceder dotação para instalação ou funcioname~
to de órgão que não esteja legalmente constituído.

Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE,
aos dezenove dias do mês de setembro de 1991 .
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