
"
~"'+.~:i::'"

CGC 17.817,47610001.44

Rua P1'eBidente Castelo Rranco, 597 - Fonefax: (045) 272-1141

Prefeitura Municipal de Diamante 0'0 este

PARANA85.896.(j(}() - DiAMANTE D'OE5TE

LEI NR. 016;94

SUMULA: DISPOE SOBRE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS
PARA O ANO DE 1995, E DA OUTRAS PROVI-
DENCIAS,• A Camara Municipal de Diamante

D'Oeste, Estado do Parana aprovou e eu, Prefeito Municipal, san-
ciono a seguinte Lei:

ART. 01 - Ficam estabelecidas nos termos desta Lei, as Diretrizes
Gerais para a elaboracao do Orcamento do Municipio, re-
lativo ao exercicio financeiro de 1995.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Na estimativa das receitas, sera considera-
dos os efeitos das modificacoes na Legislacao Tributa-
ria, as quais serao objetivo de Lei encaminhada a Ca-
mar a Municipal.

i PARAGRAFO SEGUNDO - As receitas oriundas de atividades economi-
cas do Municipio, bem como a cobranca de Impostos e ta-
xas Municipais, terao suas fontes revisadas e atualiza-
das, considerando-se os fatores conjunturais e sociais
que possam influenciar as suas respectivas produtivida-
des e rendimentos.

ART. 02 - O pagamento de pessoal e encargos sociais, a manutencao
das atividades e dividas contraidas pelo Municipio te-
rao prioridades sobre novos projetos.

ART. 03 - Os projetos .em,fase de espansao terao prioridades sobre
novos projetos, especialmente aqueles que exijam
contra-partida âo Municipio.

ART. 04 - Para efeitos do disposto do ART. 169 PARAGRAFO UNICO,
da 'Constituicao Federal, ficam estabelecidos que as
despesas com pessoal e encargos sociais nao poderao ex-
ceder o limite estabelecido no ART. 38 do Ato das Dis-
posicoes Gerais Transitorias.

ART. 05 - As despesas com manutencao e desenvolvimento do Ensino
observarao no minimo o limite fixado no ART. 212 do
Constituicao Federal.

l
PARAGRAFO UNICO - A concessao de qualquer vantagem ou aumento de

remuneracao,alem dos indices inflacionarios, a criacao
ou auteracoes de estrutura de carreira, be~.~l/~~a
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admissao de pessoal a qualquer titulo,
Administracao Publica, so poderao ser
previa dotacao orcamentaria.

pelos orgaos da
feitas se houver

ART. 06 - O Poder Executivo, dentro de suas necessidades em
atender o preenchimento de vagas funcionais, realizara
Concurso Publico, para atender demanda de pessoal efe-
tivo.

I
ART. 07 - O Poder Executivo tendo em vista a capacidade financei-

ra do Municipio procedera a selecao de prioridades ao
anexo desta Lei a serem incluidas na proposta Orcamen-
taria, podendo-se necessario, incluir programas rela-
cionados, desde que financiados com recursos de outras
esferas do Governo.

ART. 08 - O Poder Executivo Municipal procedera por Decreto a a-
tualizacao dos vencimentos e vantagens do quadro de
pessoal de acordo com os indices de correcao monetaria
no Exercicio de 1995.

ART. 09 - Cabera a Secretaria de Financas a coordenacao para a e-
laboracao do Orcamento, bem como o controle de sua exe-
cucao.

ART.010 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao,re-
vogadas as disposicoes em contrario.

f GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE,
Aos cinco dias do mes de agosto de 1994
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WENCESLAU PIRES
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO A LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA O PERIODO DE 1995

PRIORIDADES E METAS PARA A ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA O
EXERCICIO FINANCEIRO DE 1995.

i

I I - LEGISLATIVO
- Manutencao e aperfeicoamento das ativi-
dades Legislativas, para atendimento as
materias de competencia Municipal.

- Aprimorar os metodos de fiscalizacao fi-
nanceira e orcamentaria do Municipio_
Aquisicao de novos equipamentos que vi-
sam melhorar o atendimento da Camara
Municipal.

- Aquisicao de terreno para o predio pro-
prio da Caroara Municipal.

- Aquisicao de veiculo para o Legislativo.

11 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO:

- Treinamento para aperfeicoamento e
capacitacao de recursos humanos.

- Aperfeicoar o sistema de planejamento,or-
camentocao e controle interno.

- Aquisicao de novos equipamentos para mo-
dernizacao e agilizacao do servicos in-
ternos existentes, incluido de informati-
ca.

- Aquisicao de linhas telefonicas para di-
versos Departamentos da Prefeitura
Municipal.

- Manter, coordenar e assessorar as
atividades Municipais.
Veicular materias de interesse da Munici-.
palidade.

- Manter assistencia Juridica.
- Aquisicao de material permanente, visando
suprir as necessidades internas.

- Aquisicao de veiculos para a administra-
cao.
Manutencao dos veiculos de todas as uni-
dades Administrativas.

- Manter o apoio e incentivo na criacao de
micro e pequenas industrias, ( equipamen-
tos e maquinas ).

- Apoio na construcao de Micro-industrias.
- Ampliacao e reforma do Paco Municipal.
- Instalacao de PS no interior do Municipio
- Aquisicao de terrenos de inter(z~~~~u-
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i

• 111 - AGRICULTURA

nicipalidade para fazer face aos diversos
empreendimentos previstos, visando dar
continuidade ao desenvolvimento do Muni-
cipio.

- Amortizacao da divida Publica.
- Contribuir na forma da Lei para o progra-

ma de formacao do Patrimonio do Servidor
Publico - PASEP.

- Repassar recursos para o fundo de Previ-
dencia Municipal previsto em Lei.

- Aquisicao de terreno, para implantacao de
uma area de lazer.

i

'.
.- .. 'i"-

- Desenvolver atividades de producao agro-
pecuaria.
Manutencao e ampliacao do viveiro Munici-
pal.

- Dar prosseguimento do Programa de conser-
vacao de solos e das atividades de melho-
ramento genetico de animais, sanidade e
manejo.

- Apoio na construcao de barracoes para a
Sericicultura.

- Continuidade do programa de distribuicao
de seme'ntes.
Prosseguimento dos programas ja
existentes (apoio a pequenas e medias pro
priedades) .

- Oferecer condicoes para analise de solos.
Aquisicao de terrenos e incentivo na im-
plantacao de agro-industrias.

- Construcao do centro de rodeios e
amostras de produtos agro-pecuarios.

- Construcao de abastecedouros comunitarios
- Aquisicao de unidade para distribuicao de

adubo, organico e calcario (subsidiado).
- Incentivo no plantio de hortifrutigran-

jeiros no Municipio.
- Aquisicao de material permanente para a

Secretaria de Agricultura.
- ,Dar continuidade no apoio e incentivo a

apicultura.
- Implantacao e irrigacao nas propriedades

rurais, (pequeno e medio produtor).
- Aquisicao de equipamentos agricolas para

apoio e incentivo ao pequeno e medio pro-
dutor.

- Dar continuidade ao Programa de Psicultu-
ra.

- Manutencao do Centro de Producao Animal.
- Promover cursos tecnicos sobre Agricul-

tura, tema" como, P"'CUltura~,I, ~ltu-ra, apicultura e outros... i

lCJ' ,
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IV - EDUCACAO E CULTURA
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- Manutencao do Ensino Fundamental.
- Manutencao da Educacao Infantil ( Pre-Es-

colar 04 a 06 anos).
- Aquisicao de material didatico, pedagogi-

co e de consumo.
Aquisicao de livros para. equipar a Bi-
blioteca Publica.
Bebedouro de agua para as escolas do in-
terior do Municipio.

- Equipar as escolas com material permanen-
te para melhorar a qualidade de ensino.

- Promover cursos de capacitacao de profes-
sores.

- Promover cursos e treinamento para meren-
deiras e auxiliares de servicos gerais.

- Aquisicao, distribuicao e melhoria da me-
renda escolar.

- Promover e incentivar a pratica esportiva
nas Escolas Municipais .

- Criar programas que venham dar apoio e
melhoria no desenvolvimento do ensino
fundamental em todo o seu processo educa-
tivo.

- Incentivo e apoio na melhoria das hortas
escolares para complementacao da merenda
escolar.

- Construcao, reparos e ampliacao nos esta-
belecimentos escolares para conserva-los
em boas condicoes, na sede e no interior
do Municipio.

- Garantir o transporte escolar ao aluno a
escola e aqueles onde foram desativadas
as unidades escolares no interior do
Municipio.

- Manter atendimento odontologico aos alu-
nos.

- Manter salas de classes especiais para a-
~. tendimento dos alunos.

-~Aquisicao de veiculos para Secretaria de
Educacao.

- Aquisicao de onibus de transporte escolar
- Dar continuidade e incentivo da partici-

pacao do Municipio em eventos Culturais.
- Manutencao da Casa da Cultura e Bibliote-

ca Publica Municipal
- Repassar recursos financeiros a APAE e

outras entidades correlatas.
- Aquisicao de terreno e construcao de pre-

dia proprio para a Biblioteca Publica Mu-
nicipal.

- Construcao de quadra de Esporte na Sede
da Escola Municipal Presidente ~~e
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para atender a pratica de Educacao Fisica
aos alunos de 01 a 04 serie.

- Promover cursos de treinamento de xadrez
para alunos das escolas Municipais.

v - ESPORTE

- Aquisicao de material permanente.
-Aquisicao de terreno para construcao .de
Mini-Ginasio de esportes.

- Manter as atividades .de iniciacao espor-
tiva e recreativa do Municipio.

- Manter e criar novos programas de incenti
vo ao esporte amador.

- Dar continuidade a participacao do Muni-
cipio em eventos esportivos a nivel Regio
nal e Estadual.
Construcao de quadras de areia na sede do
Municipio.
Construcao de quadras de esportes no in-
terior do Municipio.
Iluminacao e alambrado nas quadras do in-
terior do Municipio.

- Continuidade na construcao de canchas de
bocha na sede e interior do Municipio.

- Construcao de Mini-Ginasio de esportes na
sede do Municipio.

- Construcao de campos de suicos na sede e
.no interior do Municipio.
Apoio e incremento a clubes e associacoes
legalmente constituidas.

- Melhoria na quadra coberta do colegio pa-
ra melhor abrigar ao Publico.

- Incentivo para as empresas que adotarem
atletas para representar hosso Municipio
fora do mesmo.

VI - HABITACAO E URBANISMO :

- Manutencao da limpeza publica.
- Ampliacao, manutencao e melhoramento da
iluminacao Publica.

- Pavimentacao com pedras irregulares,
construcao de meio-fio e galerias pluvia-
is nas vias urbanas.

- Recapamento e recuperacao das pavimenta-
coes urbanas.

- Aquisicao de equipamentos para atender a
demanda do setor.

- Construcao e ajardinamento de logradouros
Publicos na sede e nas vilas do interior
do Municipio (pracas, canteiros, contor-
nos etc ...).

- Aquisicao de terreno para Projeto mutirao
- Construcao de casas populares. ~

-
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- Continuidade do Programa Eletrificacao
Rural.

- Apoio na instalacao da Associacao Comer-
cial.

VII - SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL

i

,
- Controle de doencas infecto-contagiosas

atraves de campanha de vacinacao e orien-
taca0 de nocoes basicas de higiene a po-
pulacao em geral.
Atendimento ambulatorial de primeira
linha com prestacao de servicos medicos e
enfermagem distribuidos nos centros de
Saude do Municipio.

- Acompanhamento medico educacional (em
conjunto com a Secretaria de Assuntos Co-
munitario) a gestantes e ao recem-nascido

- Atendimento odontologico direcionado a
escolares da rede 'Publica Municipal, pro-
curando a prevencao em todos os niveis,
extencao do tratamento atraves da inter i-
orizacao visando as escolas rurais.

- Acoes conjuntas com a Sanepar objetivando
avaliacoes periodicas da qualidade de
agua de consumo, principalmente de comu-
nidades do interior.

- Intensificacao do servico de vigilancia
sanitaria tentando melhorar o padrao de
vida do consumidor e cidadao geral.

- Equipar o Hospital Municipal, dotando-o
de infra-estrutura que permita o creden-
ciamento junto ao sistema unico de Saude
(S.U.S).

- Termino da construcao do Hospital Munici-
pal .

- Implantacao de um laboratorio de Analises
Clinicas, junto ao posto de Saude da Sede
do Municipio.

- Aquisicao de caminha0 pipa equipado para
servicos no combate a incendios e limpeza
de fossas.

- Aquisicao de equipamentos e material per-
manente para Postos de Saude do Municipio

- Ampliacao e manutencao da extensao da re-
de de agua, da sede e interior do
Municipio.

- Perfuracao de pocos artesianos no
Municipio.

- Construcao de modulos sanitarios na sede
e no interior do Municipio.

- Aquisicao de medicamentos para prestar a-
tendimento nos Postos de Saude.

- Iniciar obras de esgoto sanitari~n Sede
\-

f ,
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VIII - SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITARIOS :
i

i.

- Manutencao e aquisicao de equipamentos e
material permanente para o Centro Comuni-
tario.

- Construcao de Creche.
- Aquisicao de equipamentos diversos para o
funcionamento da Creche.

- Reforma do predio e construcao de banhei-
ros na Casa do Idoso.

- Apoio e melhoria na casada familia.
- Manutencao e reaparelhamento da Escola
Projeto Cantinho do Trabalho.

- Ampliacao do Centro Comunitario da Sede.
- Construcao de Centros Comunitarios no In-
terior do Municipio.

- Manutencao dos Programas de Capacitacao
profissional (cursos de costura, pintura,
trico etc ...).

- Manutencao do Programa Conviver (terceira
idade).

- Manutencao da Casa do Idoso .
- Apoio a clubes de Maes e Associacoes
comunitarias constituidas.

- Manutencao do Programa Pro-cidadania.
- Aquisicao de terrenos para construcao de
Centros Comunitarios.

- Construcao do Projeto Irmao Cacula e
manutencao do mesmo.

- Manter as atividades do Projeto Cantinho
do Trabalho.

IX - TRANSPORTE
e conservar a malha rodoviaria
com cascalhamento das estradas
de pontes, pontilhoes e buei-

- Restaurar
Municipal,

- Construcao
ros.

.. Aquisicao de equipamentos (maquinas e
.caminhoes), para o Departamento Rodovia-
rio.Municipal.

- Manutencao dos veiculos e maquinas do De-
partamento Rodoviario Municipal.

- Continuidade de calcamento com pedras ir-
regulares nas estradas vicinais.

- Reforma e melhoria no Patio de Maquina.
- Aquisicao de equipamentos para oficina
'Mecanica.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008



