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LEI N° 004196

SÚMULA: DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
! PARAO ANO DE 1997, E DA OUTRAS PROVIDf:NOIAS

•
A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná.,

aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte

L
E

I

Paraná

ART. 1° - Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as Diretrizes Gerais
para a elaboração do Orçamento do Município para o exercício
financeiro de 1997.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na estimativa das Receitas, serão
considerados os efeitos das modificações na Legislação
Tributária, as quais serão objeto do Projeto de Lei encaminhado à
Câmara Municipal. )

PARÁGRAFO SEGUNDO - As Receitas orilUldas de atividades
econômicas do Município, bem como a cobrança de impostos e
taxas Municipais, considerando-se os fatores conjunturais e
sociais que possam influenciar em seu incremento.

ART. 2" - O pagamento de pessoal e encargos sociais, a manutenção das
demais atividades e a amortização das dívidas contraídas pelo
Municfpio terão prioridade sobre novos projetos.
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ART. 3° - Os projetos em fase de execução terão prioridades sobre novos
projetos, especialmente aqueles que dependam de contrapartida
de recursos do Município.

ART. 4° - Para efeitos do disposto no ART. 169 - Parágrafo Único , da
Constituição Federal, fica estabelecido que as despesas com
pessoal civil ativos e inativos e encargos sociais não poderão
exceder o limite estabelecido na Lei Complementar n° 82 de 28
de março de 1995.

ART. 5°. Para as despesas com manutenção e desenvolvimento do Ensino,
será observado, no núnimo o percentual fixado no ART. 212 da
Constituição Federal.

PARÁGRAFO ONICO - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, além dos Índices inflacionários, a criação ou
alterações de estruturas de carreira, bem como da admissão de
pessoal a qualquer título, pelos órgãos da Administração
Públicas, só poderão ser levadas a efeito quando houver
disponibilidade de dotação orçamentaria.

ART. 6° • O Poder Executivo Municipal, realizara concurso público para
atender a demanda de pessoal efetivo e o preenchimento das
vagas existentes.

ART. ]O - O Poder Executivo Municipal, tendo em vista a capacidade
financeira do Município, procederá a seleção de prioridades do
anexo desta Lei, a serem incluídas na proposta orçamentaria,
podendo, se necessário, incluir programas relacionados, desde
que financiados com recursos de outras esferas de Governo.

PARÁGRAFO ONICO - A inclusão de programas compativeis com o plano
plurianual far-se-à por Lei.

ART. ao - Caberá a Secretaria de Finanças, a coordenação e elaboração do
orçamento, bem como o controle de sua execução.

Paraná
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ART. go - Esta Lei entra em vigor no dia 10 de janeiro de 1997, revogadas
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE O'OESTE,
aos, três dias do mês de julho de 1996 .

cc: ~~/ 7?
WENêêS5t PIRES
PREFEITO MUNICIPAL

Paraná
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ANEXO A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA O
EXERC(CIO DE 1997, PRIORIDADES E METAS PARA A
ELABORAÇÃODOORÇAMENTO EXERC(CIODE 1997.

1- LEGISLATIVO

Manutenção e aperfeiçoamento das atividades do
Legislativo em atendimento às matérias de
competência Municipal~

Aquisição de equipamentos visando melhoria das
atividades do Legislativo~

Aprimoramento dos métodos de fiscalização externa
nas atividades de execução orçamentaria e financeira
do Município.

Aquisição de terreno e construção de prédio próprio
da Câmara Municipal.

Paraná

~ - •• - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

•
.Treinamento e capacitação de Recursos Humanos;

Aperfeiçoar
orçamentário
Município;

o sistema de planejamento,
e controle interno dos serviços do

,

Aquisição de equipamentos para modernizar e
aperfeiçoar os serviços oferecidos;

Aquisição de linhas telefônicas para atender os
diversos departamentos;
Manter, coordenar e assessorar as atividades
administrativas;
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Veicular matérias e publicar os atos da
Mmricipalidadena imprensa oficial e regional;

Manter a Assistência Jurídica;

Aquisição de material permanente visando suprir as
necessidades da administração.

Aquisição de veiculos para atender a demanda da
administração;

Manutenção dos veiculos, próprios e cedidos em
comodato ao Mmricípio;

Instalação de postos de serviços telefõnicos nas
commridades do interior;

Ampliação e reforma nas instalações do Paço
Mmricipal;

Manter apoio na instalação de micro empresas no
Mmricípio, bem como incentivo e auxílio para
aquisição de equipamentos e barracões;

Aquisição de terrenos para instalação de novas
indústrias, visando o desenvolvimento do Mmricípio;

Amortização da divida contratada e confessada do
Mmricipio;

Contribuir, na forma da Lei para o programa de
formação do Patrimônio do Servidor Público -
PASEP;

Repassar recursos para o Fundo de Previdência
Social, conforme previsto em Lei;
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111 - AGRICULTURA
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Desenvolvimento atividades de produção agro
pecuária.;

Manutenção e ampliação do viveiro de mudas;

Dar prosseguimento 80 Programa de Conservação
de Solos e demais atividades na Agropecuária.;

Manutenção do Programa de inseminação artificial e
melhoramento genético do rebanho bovino e outros;

Apoio na construção e reforma de barracões para
sericicultura.;

Continuidade do programa de distribuição de
sementes e mudas;

Apoio e incentivo à diversificação de atividades e
culturas àmicro, pequenas e médias propriedades;

Oferecer condições para análise de solos;

Aquisição de terrenos e i incentivo na instalação e
implantação de agro-industrias;

Construção de ahastecedouros comunitários;
Aquisição de unidade para distribuição de adubo
orgânico e calcário em convênio com as entidades
interessadas;

Incentivo 80 plantio de hortifrutigrajeiros no
Município;

Aquisição de material permanente para a Secretaria
de Agricultura.;

Paraná
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Aquisição de tratores e equipamentos agrícolas para
apoio ao mini, pequeno e médio produtor;

Dar continuidade no apoio e incentivo ao programa
de apicultura;

Dar continuidade ao programa de apoio a irrigação
nas pequenas propriedades rurais;

Dar continuidade ao programa de piscicultura;

Manutenção do Centro de Produção Animal;

Paraná

•
Firmar e manter convênios com
governamentais ou não para
desenvolvimento agrícola

IV - EDUCAÇÃO E CULTURA

entidades
apOlO e

•• Manutenção das atividades do Ensino Fundamental;

Aquisição de material didático, pedagógico e de
consumo para a manutenção do ensino;

Aquisição de livros para incorporação ao acervo da
Biblioteca Municipal;

Instalação de bebedouros automáticos nas escolas
mUnICIpaIS;

Promover cursos de capacitação dos professores,
merendeiras e auxiliar de serviços gerais;

Manutenção e distribuição da merenda escolar;

Promover e incentivar a prática da educação fisica e
esportes nas Escolas Municipais;

•
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Criar programas para o desenvolvimento do Ensino
Fundamental~

Incentivo e apoio na melhoria das hortas escolares
para complementar a meren~

Reparar e ampliar os estabelecimentos de ensino;

Dar garantia ao transporte escolar para os alunos do
interior;

Manter o programa de atendimento odontológico
aos alunos das escolas Municipais;

Aquisição de veículos para dar atendimento as
necessidades da Secretaria de Educação;

Aquisição de equipamentos de informática para a
rede Municipal de Ensino~

Aquisição de materiais permanentes para a rede
Municipal de Ensino~

Manutenção e aquisição de materiais pedagógicos
específicos para Classe Especial e Pré - Escolar;

Aquisição de ônibus para transporte escolar~

Promover a participação do Município em eventos
culturais;

Manter a Casa da Cultura e Biblioteca Pública
Municipal;

Paraná
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•

Repassar recursos financeiros à APAE
entidades beneficentes conveniadas
Município;

e outras
com o
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V-ESPORTE

Aquisição de terreno para a construção de um
Ginásio de Esportes;

Manter as atividades de iniciação esportiva e
recreativa do Município;

Aquisição de material permanente para a Secretaria
de Esportes;

Manter e instituir Programas de incentivo ao esporte
amador;

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

Construção de quadras de areia na Sede do
Município;

Construção de quadras de esportes no interior e na
Sede do Município;

Aplicação de luminárias e alambrado nas quadras do
interior do Município;

•. Construção de canchas de bocha no Município;

Construção de um Ginásio de Esportes;

Construção de campos de futebol sufço na Sede e
interior do Município;

Apoio e incentivo a Clubes e Associações
legalmente constitufdas do Município;

Paraná

•

•
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Incentivo ás empresas que adotarem atletas para
representar o Município em competições de nível
Regional e Estadual;

VI- HABITAÇÃO E URBANISMO:

Manutenção dos serviços de coleta de lixo e limpeza
pública;

Ampliação, manutenção e melhoramento na
iluminação pública;

Construção de meio-fio e galerias de águas pluviais
nas ruas e avenidas;

Pavimentação com pedras irregulares Das ruas do
perimetro urbano;

Manutenção das ruas e avenidas do perímetro
urbano;

Aquisição de equipamentos para atender a demanda
do setor;

Construção de ajardinamento em logradouros
públicos;

Aquisição de terreno para a implantação de Projetos
de Mutirão em parceria com o Governo do Estadual;

Manutenção do Programa de Eletrificação Rural em
parceria com a Copel;

VII - SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL:

Paraná

•

•
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Manutenção dos Postos de Saúde;

Controle de doenças infecto-contagiosas com
campanhas de vacinação e orientação a população;

Manter convênios com o Hospital Municipal e
outros;

Atendimento ambulatórial nos Centros de Saúde do
Município;

Manutenção no transporte de doentes para centros
especializados;

Apoio ao Programa MédicolEducacional para as
gestantes e recém nascidos;

Atendimento odontológicos a escolares, inclusive no
interior;

Implantação de laboratório para exames e
atendimentos básicos;

Paraná

Ação em conjunto com a SANEPAR na avaliação da
qualidade da água.;

Aquisição de caminhão pipa;

Aquisição de equipamentos e material permanente
para uti.Iizaçãonos Postos de Saúde;

Aquisição de veículos para a Secretaria de Saúde;

Ampliação e reforma nas instalações fisicas dos
Postos de Saúde no Município;

Perfuração de poços artesianos no Município;
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Aquisição de medicamentos que compõem a
Farmácia Básica;

Viabilização de recursos para implantação do
sistema de tratamento do esgoto sanitário;

Doayão de medicamentos a pessoas carentes do
Município.

VIII - ASSUNTOS COMUNITARIOS:

Manutenção e aquisição de equipamentos e material
permanente para o Centro Comunitário;

Construção elou implantação de Creche;

Reforma do prédio e construção de instalações
sanitárias na Casa do Idoso;

Reaparelhamento e manutenção do Cantinho do
Trabalho;

Ampliayão do Centro Comunitário da sede;
Construção de Centros Comunitários no interior do
Município, com aquisição de imóveis;

Construção de uma Capela Mortuária na Sede do
Município;

Manutenção dos Programas de capacitação
profissional;

Manutenção da Casa do Idoso e do Programa
Conviver;

Apoio a Clubes de Mães e Associações
Comunitárias constituídas em atendimento a obras e
atividades beneficentes;

Paraná
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Manutenção do Programa Pró-Cidadania;

Doação de materiais de construção a pessoas
carentes do Mwticlpio.

Restaurar e conservar a malha rodoviária;

Casca1hamentodas estradas principais e vicinais;

Construção de pontes, pontilhões e bueiros;

Aquisição de máquinas e equipamentos para atender
a demanda do Departamento Rodoviário Mwticipal;

Manutenção dos veículos e máquinas do
Departamento Rodoviário;

Reforma e melhoria nas instalações do Parque de
Máquinas;

Aquisição de equipamentos e ferramentas para
oficina mecânica;

Calçamento com pedras irregulares nas estradas
VICtn81S;

Paraná
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