
CGC 77.817.476/0001-44

Rua Presidente Castelo Branco, 597 - Fonefax: (045) 272-1141

Prefeitura Municipal de Diamante 0"0 este

PARANÁ85.896-000 - DiAMANTE D'OE5TE

LEI N9 O 21/94
=======

SÚMULA: DISPÕE SOBRE ENSINO DE XADREZ NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS.

A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste,E~
tado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a se-
guinte Lei:

ART. 19 - As escolas públicas Municipais, ofertarão a título de
formação especial corno prática esportiva o ENSINO DE
XADREZ aos alunos de todos os períodos que se interes
sarem por essa modalidade.
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ART. 29 - A carga horária mínima da atividade sera de duas ..ho-
ras semanais.
PARÁGRAFO ÚNICO - O horário de desenvolvimento da ati
vidade fica a critério da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA e dá SECRETARIA DE ESPORTE.

ART. 39 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua públicação ,
revogadas as disposições em contrário .

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE ,
Aos vinte e dois dias do mês de setembro de 1994
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Estado do Parana

MENSAGEM E EXPOSICAO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores:

Em obediencia as disposicoes inseridas na
Legislacao Federal e Lei Organica Municipal, e que encaminhamos
para apreciacao de Vossa Excelencia, para ser submetida ao exame
dos ilustres Vereadores dessa Egregia Camara Municipal, o Projeto
de Lei que estabelece o ORCAMENTO-PROGRAMA do Municipio de
Diamante D'Oeste para o exercicio financeiro de 1995.

Elaborado conforme os preceitos legais que
regem o ORCAMENTO-PROGRAMA e retratando as prioridades
fundamentais em consonancia com os programas sociais, e a
realizacao das necessidades da comunidade.

A elaboracao do ORCAMENTO-PROGRAMA,
especialmente este ORCAMENTO, torna-se dificil tendo em vista
mudancas de ordem economica Nacional, trazendo incertezas quanto
a estabilizacao da espiral inflacionaria ate a pouco tempo
vigente.

As propostas constantes da Lei de Diretrizes
Orcamentarias nos dao uma ampla ideia das necessidades prementes
em todas as areas do Municipio, porem os recursos com que
poderemos contar para execucao de todos os projetos ali
constantes, sao poucos incertos.

Diante disso, elaborou-se um ORCAMENTO-
PROGRAMA, visando uma politica responsavel dos gastos publicos,
fundamentando o crescimento e o desenvolvimento para a promocao
social. Portanto, atribuiu-se um carater prioritario nas areas de
Saude e Bem-Estar Social, Educacao e Cultura, Administracao e
Planejamento, Agricultura e outros.

No tocante a Saude e Bem-Estar Social, foi
destinado 14,24% ( quatorze virgula vinte e quatro por cento) da
receita, a fim'de dar continuidade aos servicos ora prestados,
bem como melhorar as condicoes de atendimento, principalmente nas
comunidades, reequipando os Postos de Saude, aquisicao de
medicamentos para atendimento de pessoas carentes, aplicando para
isso os recursos de Acao Integrada de Saude, e outros
investimentos para melhorar o atendimento nesta area de relevante
importancia.

Na area educacional, principalmente na
manutencao do ensino, responsabilidade do Municipio, sao mantidos
as escolas existentes em periodo integral, que atende uma
populacao em idade escolar, sendo destinados recursos para o
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28,20 %
71,80 %

com o setor
18,56% (dezoito
previstas pela

G E R A L R$ 15.000.000,00 = 100,00 %

RECEITAS DE CAPITAL R$ 4.230.000,00 =

RECEITAS CORRENTES ' R$ 10.770.000,00 =

T O T A L

desenvolvimento de programas integrados, que abrange a prestacao
de servicos educacao, cultura, saude, atendimento infantil,
assistencia social, esportes, lazer, alimentacao basica e
principalmente a manutencao e melhoria do transporte gratuito de
estudantes e outros investimentos.

Traduzindo a preocupacao
educacional foram destinados recursos da ordem de
virgula cinquenta e seis por centos)das receitas
Legislacao, para a aplicacao na educacao.

Na area de Assuntos Comunitarios, serao
mantidos os atendimentos basicos como o Projeto Cantinho do
Trabalho, Construcao de Centros Comunitarios, Creche, manutencao
da Casa do Idoso, aquisicao e utensilios, e outros investimentos
dentro da area social.

Diamante D'Oeste e um Municipio essencialmente
Agricola, por isso foram destinados recursos para dar
continuidade aos programas ja existentes, aquisicao de
equipamentos com a finalidade de dar um melhor atendimento ao
pequeno agricultor como adequacao de estradas e outros
investimentos.

Outros investimentos serao realizados em
outras areas da Administracao Municipal, tais como: Manutencao do
Legislativo Municipal, Esporte, Habitacao e Urbanismo,
Transporte, de acordo com a Lei de Diretrizes Orcamentarias para
o exercicio de 1995.

A Receita prevista e a Despesa fixada, tem o
seguinte demonstrativo:
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• CAMARA MUNICIPAL ................ R$ 1.050.000,00 = 7,00 %
GABINETE DO PREFEITO ...~ .........R$ 570.000,00 = 3,80 %
SEC.DE ADMINISTRACAO .........:...R$ 2.025.000,00 = 13,50 %
SEC.DE FINANCAS..................R$ 664.000,00 = 4,43 %
SEC.DE SAUDE.....................R$ 2.135.000,00 = 14,24 %
SEC.DE EDUCACAO E CULTURA........R$ 2.784.000,00 = 18,56 %
SEC.DE ESPORTES ..................R$ 814.000,00 = 5,42 %

i SEC.DE ASSUNTOS COMUNITARIOS.....R$ 908.000,00 = 6,05 %
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SEC.DE SER.VIAC.E OBRAS PUBLICAS.R$
SEC.DE AGRICULTURA R$

3.000.000,00 = 20,00 %
1.050.000,00 = 7,00 %

T O T A L G E R A L R$ 15.000.000,00 = 100,00 %

Vossa
mais

I
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Determinando os quantitativos necessarios para
atender as Despesas Correntes (recursos para pagamento. de
pessoal,encargos sociais, material de consumo, manutencao e
funcionamento dos servicos publicos gerais) representando 71,80 %
do total da despesa fixada para o exercicio de 1995. Destinou-se
o restante, ou seja 28,20 % dos recursos para as .despesas de
capital (aquisicao ou constituicao de bens que incrementarao o
patrimonio publico e capazes de gerar novos bens e servicos),
garantindo-se um minimo imprescindivel a cada setor da
administracao, para que possa desenvolver seus trabalhos.

Com certeza de que mantivemos estrita
observancia dos compromissos assumidos, submeto a apreciacao de
Vossa Excelencia e dignos Pares, o anexo Projeto de Lei de
Orcamento para o exercicio financeiro de 1995.

Valho-me do ensejo para reiterar a
Excelencia e aos demais Senhores Vereadores, a expressa0 do
elevado apreco e consideracao.

DIAMANTE D'OESTE, NOVE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 1994.
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