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LEI NQ 15/95

SUMULA:DISPàE SOBRE AS DIRETRIZES
ORÇANENTARIASPARA O ANODE
1996 E DA OUTRASPROVIDENCIAS.

A CANARAMUNICIPAL DE DIAl1ANTED-
OESTE, ESTADODO PARANA, APROVOU,E EU, PRFFEITO HUNICIPAL, SAN-
CIONOA SEGUINTE

L
E

I

ART. 12 -Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as Diretrizes
Gerais para a elaboraçlJo do Ol'çllIllento do Municipio para
o exercicio financeiro de 1.996.

PARAGRAFOPRIMEIRO - Na estimativa das Recei tas, sel'ão considel'a
dos os efeitos das modificaçéJes na Legiel1ação Tributá-
ria, as quais serão objeto de Projeto de Lei encaminhado
8 Camal'a Muni cipal .

PARAGRAFOSEGUNDO- As Recei tas oriUlldas de atividades econ6micas
do Municipio, bem como a cobrança de impostos e taxas
municipais, terão suas fontes revisadas e atualizadas,
considel'ando-se os fatores conjunturais e sociais que
possam influenciar em seu incremento.

ART. 22 -O pagamento de pessoal e encargos sociais, a Dlanutenção
das demais atividades e a amortizaçã'o das dividas con-
traidas pelo Município terão pl'iol'idade s6bre novos pro-
jetos.

ART. 32 -Os projetos em fase de execução terão prioridade s6bre
novos projetos, especialmente aqueles que dependllIll de
contrapartida de recursos do Município.

Paraná

ART. 42 -Para os efeitos do disposto no Art. 169 - Parágrafo Uni-
co, da Constituição Federal, fica estabelecido que as
despesas com pessoal civil ativos e inativos e encargos
sociais não poder&o exceder o limite estabelecido na Lei
Complemental' n2 82 de 28 de mal'ço de 1.995.

ART. 59 -Pal'a as
Ensino,
no Art.

despesas com manutenção e
será observado, no minimo, o
212 da Constituição Federal.

desenvolvimento do
pe,"ent~'dO
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PARAGRAFOtJNICO - A concessão de qUalquel' vantagem ou aumento de
remuneraç8.'o, além dos indices inflacionários .. a criaç/Io
ou alterações de estrutul'as de carreira, bem como da
admisslJo de pessoal a qUalquel' titulo, pelos 6rgãos da
AdministraçlJo Pública.. s6 poderiJo ser levadas a efei to
quando houver disponibilidade de dotaçlJo orçamentária.

ART. 6Q -O Poder Executivo Municipal realizará concurso público
para atender a demanda de pessoal efetivo e o preenchi-
mento das vagas existentes.

ART. 7Q -O Poder Executivo Municipal, tendo em vista a capacidade
fin8.1Jceira do Municipio, procederá a seleçlJo de priori
dades do anexo desta Lei, a serem incluidas na proposta
orçamentária, podendo, se necessário, incluir programas
relacionados, desde que financiados com recursos de
outras esferas de Govêrno.

PARAGRAFOtJNICO- A inclusâ'o de programas compativeis com o plano
plurianual far-se-á por lei.

ART. 8Q -O Poder Executivo Municipal procederá a atualização, por
Decreto, dos vencimentos e vantagens do quadro de pesso-
al de acordo com os índices de c orreçlJo monetária no
decorrer do exercicio financeiro de 1.996.

ART. 9Q -Caberá a Secretaria de Finanças,a coordenaç/Io e elabora-
çlJo do orçamento, bem como o contr6le de sua execução.

ART.lOQ -Esta Lei entra em no dia lQ de janeiro de 1996 l'evogadas
das disposições em contráriO .

GABINETEDOPREFEITOMUNICIPAL DE DIAMANTED' OESTE,
Aos, dezessete dias do mês de agosto de 1995.

~ -= rjZ'~
WENCESLAU]} S =
Prefeito Municipal

Paraná
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ANEXO A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCICIO DE 1996

PRIORIDADES E METAS PARA A ELABORAÇAO DO ORÇAMENTO
EXERCICIO DE 1.886

-----------------------------------------------------------------
I - LEGISLATIVO

Manutençél'o e aperfeiçoamento daf3 ativi-
dadef3 do Legislativo em atendimento df3
matérias de competência Municipal.:

Aquif3ição de equip8.DJentos visando melho-
ria das atividades do Legif3lativo;

Viabilizar recurSOf3 para a aquisiçél'o de
imóvel que abrigarli prédio próprio da Cá
mara Municipal;

Viabilizar recursos para aguisiçél'ode um
veiculo para atender a demanda de servi-
ços do Legislativo;

Aprimoramento dos métodos de fiscaliza
çél'oexterna nas atividadef3 de execução
orçamentliria e financeira do Municipio.

II - ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO

Treinamento e capacitaçél'ode recursos hu
manos;

Aperfeiçoar o sif3tema de planej8.DJento,or
çamentaçg:o e contr6le interno dos servi-
ços do Municipio;

Aquisiçilo de equipamentos paI'a moderni
zar e aperfeiçoar os serviços ofereci
dos;

Aquisição de linhas telef6nicas para
atender os diversos departamentos;

Manter, coordenar e assessorar as ativi-
dadef3 administrativaf3;

Veicular matériaf3 e publicar os atos da
Municipalidade na imprensa Oficial e Re
gional; :i1DS
Manter a assistência J!J1'idica; ~
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III - AGRICULTURA
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Aguisiçllo de mate1'ia1 pe1'manente visando
suprir as necessidades da administraçâo;

Aguisiç&o de veicu10s para atender a de-
manda da administraçlJo;

Manutençllo dos veicu1os, P1'óprios e cedi
dos em comodato ao Municipio;

Manter apoio na insta1aç&0 de micro em
pr{}sas no Municipio, bem como incentivo
para aguisiç&o de eguipamentos;

Insta1aç&0 de Postos de Serviço Telefô-
nico nas comunidades do interior;

Amp1iaçâo e reforma nas insta1aç8es do
Paço Nuni cipa 1;

Aguisiçâ'o de terrenos para atendimento a
diversos empreendimentos visando o desen
vo1vimento do Municipio;

Amortizaçâ'o da divida contratada e con-
fessada do Municipio;

Cont1'ibuir, na forma da Lei, para o Pro-
grama do Formaçâ'o do Patrimônio do Servi
dor Público-PASEP;

Repassar recursos para o Fundo de P1'evi-
d{}ncia Social, conforme o previsto em
Lei;

Aguisiçâ'o de imóvel para imp1antaoâo de
uma área de lazer.

Desenvolver atividades de produçâ'o agro
pecuária;

Manutenç&o e amp1iaçâ'0 do viveiro de mu
das;

Dar prosseguimento ao Programa de Conser
vaoll"ode Solos e demais atividades na A-
gropecuária;

Manutençl!iodo P1'ograma de Inseminaçâ'o Ar
tificia1 e melhoramento genéti~eba
nho bovino e outros; ~

Paraná
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Apoio na construção de barl~côes para a
sericicu1tura;

Continuidade do Programa de Distribui-
ção de Sementes e Mudas;

Apoio e incentivo à diversificaçtio de a-
tividades e culturas às micro, peguenas
e médias propriedades;

Oferecer condições para a análise de so-
los;

Aguisiçâo de terrenos e incentivo na ins
ta1açEJo e imp1antal.,a'Ode agl'o-indústl'ias

Construç/lo de l'lbastecedouros comwli tti-
rios,:

Aguisiç/lo de unidade para distribulçEJo
de adubo orgânico e ca1ctirio em convênio
com as entidades interessadas;

Incentivo ao plantio de
jeiros no Municipio;

hortifrutigran

•
AguisiçEJ'ode matel'ial pel'nU'l1lentepara a
Secretaria de Agricultura;

ConstruçEJ'o de barracéJes pal'a armazena-
mento de grâos dos peguenos e médios
produtores;

AguisiçEJ'o de tratores e eguipamentos
agricolas para apoio ao mini, pegueno e
médio produtor;

Dar continuidade no apoio e incentivo ao
programa de apicultura;

Dar continuidade ao programa de apoio ao
programa de irrigaçEJ'onas pequenas pro
priedades rurais;

AguisiçEJo de eguipamentos agrícolas para
opoio ao mini, pequeno e médio produtor;

Dal' continuidade ao programa de Psicu1tura;
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Buscar intercámbio com outras entidades
pal'a oferecel' cursos e palestras nas áre
as de agricultura e pecuária.;

IV - EDUCAÇAO E CULTURA

ManutençlJo das atividades do Ensino Fun-
damental;

ManutençfJo da atividades da EducaçlIo In-
fantil (Pré-Escolar de 04 a 06 anos);

Aquisiçgo de material didático, pedagógi
co e de consumo para a manutençlfo do en-
sino;

Aquisiçgo de livros para incorporaçlIo ao
acervo da Biblioteca Municipal;

Instalaçgo de bebedouros automáticos nas
escolar municipais;

Promover cursos de capacitaçlIo dos pro-
fessores, merendeiras e auxiliares de
serviços gerais;

Aquisiçgo e distribuição da merenda esco
lar;

Promover e incentivar a prática da educa
çlIo física e eSPol'tes nas Escolal' do Mu-
nicípio;

Paraná

Criar programas para o
do ensino fundamental.;

desenvolvimento

Incentivo e apoio Jla melhol'ia das hortas
escolares para complementar a merenda;

Reparar e ampliar os estabelecimentos de
ensino;

Dar garantia ao transporte escolar para
os alunos do interiol';

Manter o programa de atendimento odonto-
lógico aos alunos das escolas municipais

Aquisiçgo de veiculos
to as necessidades da
caçlIo;

para dar atendimen
seoret~du-
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AQuisição de 6nibus para transporte esc o
lar;
Promover a participação do Município em
eventos culturais;
Manter a Casa da Cultura e Biblioteca Pu
b1ica Municipal;

Repassar recursos financeiros à APAE e
outras entidades beneficentes illf5ta1adas
no Município;

Viabi1izaçlfo de l'ecursos para
de terreno para abrigar a sede
da Biblioteca Pública Municipal;

Paraná

Viabi1izaçllo de reClll'SOSpal'a
de imóvel para a construçll"ode
sio de Esportes;

BQuieiçl![o
um Gimi

•

Manter as atividades de iniciaçl![oespor-
tiva e.recreativa do Município;

AQuisiçao de material permanente;

Manter e instituir progrmnas de incenti-
vo ao eSPol'te 8I1Jador;

Oportunizar a participação do Município
em eventos esportivos a nível regional;

Construção de Quadras de areia na
do Município;

sede

Construção de quadras de espol'tes no in-
terior do Município;

Construção de quadras de Esportes na
Sede do Município.

Ap1icaçllo de 1umim3.l'i8.se a18.l1Jbl'adonas
quadras do interior do Município;

Construção de canchas de bocha no Municí
pio;

Viabilização de l'eCU1'SOSpal'a a constru-
C'o de = G1uBB10 de ~
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Construção de campos de futebol suiço na
sede e interior do Município;

Apoio e incentivo a clubes e associaç6es
legalmente constituídas do Município;
Incentivo às emprêsas que adotarem atle-
tas para representar o Município em com-
petiçéJes de llivel Regional e Estadual.

HABITAÇãO E URBANISMO

Manutenção dos serviços de coleta de li-
xo e limpeza pública;

Ampliação, manutenção e melhoramento na
i1Lmlinação pública;

Construçilo de meio-fio e ap1icaçílo de ga
lerias de águas pluviais nas ruas e ave-
nidas;

Pavimentaçilo com pedras irz'egu1ares nas
estradas vicinais e ruas do pez'imetl'our
bano;

Manutenç!Jo das ruas e avenidas do peri-
metro urbano.:

Aquisiçilo de equipamentos para atender
a demanda do se toz';

Construçilo de ajardinamento de logradou-
ros publicos;

Aquisiç/Io de tez'z'enopara a imp1antaçílo
de projeto mutirão em parceria com o Go-
verno Estadual;

Manutençilo do programa de e1etl'ificação
rural em parceria com a Cope1;

Apoio na instalação da Associação Comer-
cial;

Paraná

-----------------------------------------------------------------
VII SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

Controle de doenças infecto-contagiosas
com campanhas de vacinação e orientação
a popu1açl{o;



Rua Marechal Castelo Branco, 597 - Telefax (045) 272-1141 CEP 85896-000

Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste

•

CGC 77 .817.476/0001-44

Diamante D'Oeste

Atendimento ambulatorial nos Centros de
Saúde do Município;

Apoio ao programa médico/educacional pa-
l'a as gestantes e recém nacidos;
Atendimento odontológico a escolares, in-
clusive no interior;

Açll'oem conJu11to com a Sanepar na ava-
liaçS"o da qualidade da água;

In tensificaç&o dos serviços de vigilan
cia Sanitliria;

Manutenç&o das instalações fisícas do
Hospital Municipal;

ImplantaçS"o do laboratório de analises
clinicas;

AquisiçS"o de caminh&o pipa;

Paraná

AquisiçS.o
permanente
Saúde;

de equipamentos e mate1'ial
para utilizaç&o nos Postos de

.'
Ampliaç&o e manutenç&o dos sistemas de
água instalados no Município;

Perfuraç&o de poços artesianos no Muni-
cipio;

Aquisiçào de medicamentos que compõem a
Farmácia Basica;

Viabilizar recursos para implantaç&o do
sistema de tratamento do esgoto sanitá-
rio.:

-----------------------------------------------------------------
VIII ASSUNTOS COMUNITARIOS

Manutenç&o e aquisiç&"o de equipamentos e
material pe1'manente para o Centro Comuni
tlirio;

Construç&o e/ou implantaç&o de Creche.:

Reforma do prédio e construç<!Iode insta-
lações sanitárias na Casa do Idoso;

Reaparelhame11to e manutençli"o do Canti-
11ho do Trabalho;
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Amp1iaç80 do Ce.ntro Comunitário da sede;

Construç&o de Centros Comunitários no in
terior do Município, inclusive aquisiç&o
de imóveis;

Construç8'o de uma Capela Mortut!fl'ialla
Sede do Município;

Manutenç8'o dos programas de capaci taçlfo
pl'ofissi ona1;

Manutenç&o dl!.Cl!.Sl!.do Idoso e do progl'l!.-
ml!.Conviver;

Apoio a Clubes de M&es e Associações Co-
munitáril!.s constituidas em l!.tendimento a
obras e atividl!.des beneficentes;

Manutençlfo do progl'dDll!.Pró-cidadania;

Instituição e ml!.nutençlfodo Projeto Ir-
mâ'o Caçula;

Restaurar e consel'val' a malha rodoviá-
ria;

Casca1hl!.mento dl!.Sestrl!.dl!.sprincipais e
vicinais;

Cons,truç8'0 de pontes, pontilhões e boei-
1"08;

Aquisiç8'o de máquinas e equipl!.Dlentospa-
rl!.atender a deml!.ndado Departl!.mento Ro-
doviário do Município,:

Ml!.nutenç&o dos veículos e máquinas do De
partdDlen to;

Reforma e melhoria nas instl!.laçôes do
Parque de Máquinas;

Aquisiçlfo de equipl!.Dlentose ferra11lentl!.s
para oficina mecanica;

Paraná

Calçamento com pedras
estradl!.s vicilll!.is;

irregu1al'es nas
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