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LEI N' 17/97

•••
Dispõe sobre o Plano Plurianual do
Município de Diaman/e D 'Oeste para o
período de 1998 a 2001.

A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do
Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte

LEI

Art. l' - O Plano Plurianual do Município de Diamante D'Oeste para o período de 1998 a
2001, será executado nos termos das Leis de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Geral
de cada exercício, e compreenderá as diretrizes, objetivos e metas, estabelecidas em ações
programáticas de conformidade com o Anexo I desta Lei.
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Art. 2' - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas
prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orça!uentária

Art. 3' - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas com a finalidade de
compatibilizar a despesa orçada com a receita prevista em cada exercício financeiro.

Art. 4' - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em
contrário.

ês de Outubro de hum mil

~
GÊNIOSECCO

Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito Municipal, aos vinte e tre
novecentos e noventa e sete.
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Anexo I, Projeto de Lei n017/97 - Plano Plurianual 1998 a 2001

01- PROCESSO LEGISLATiVO

01.01 - Manutenção das atividades legislativas.
Dar continuidade e aperfeiçoar o processo legislativo para atendimento de matérias de
competência mlll1icipal.

01. 02 - Aquisição de terreno e construção do prédio da Câmara Municipal.
Oferecer espaço fisico mais adequado as necessidades do Legislativo, proporcionando
melhores condições de funcionamento.

01.03 - Aquisição de equipamentos e material permanente.
Informatizar os serviços Legislativos, aprimorando os métodos de controle externo e agilizando
o processo Legislativo.
Adquirir bens móveis necessários a manutenção dos serviços administrativos do Legislativo.
Implantar acervo bibliográfico, com a aquisição de livros técnicos oferecendo maiores
condições de consulta aos Vereadores e principalmente às comissões.
Aquisição de veículo com a finalidade de atender aos serviços administrativos da Câmara.

01.04 - Capacitação e aperfeiçoamento dos recursos humanos.
Viabilização da participação de vereadores e dos servidores do legislativo em cursos,
seminários, simpósios e outros, visando ao seu aperfeiçoamento no exercício do mandato e nas
atividades profissionais.

07 - ADMINISTRAÇÃO

07.O 1 - Ampliação, melhorias e adaptação de próprios do Município.
Oferecer espaço fisico adequado, proporcionando melhoria nas condições de trabalho e na
prestação dos serviços públicos.

07.02 - Implantação de programas de qualidade e sistema de avaliação de desempenho de
servidores. ~-
Adequar a administração pública às técnicas modernas e eficazes de administração pública,
tomando os diversos setores mais ágeis e eficientes.
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07.03 - Capacitação e aperfeiçoamento de pessoal.
Oportunizar ao servidor a atualização e aperfeiçoamento de conhecimentos, e
consequentemente a melhoria na qualidade dos serviços.

07.04 - Aquisição de equipamentos e material permanente.
Equipar os diversos setores administrativos dotando-os de melhores condições de trabalho.
Informatizar os diversos setores, aprimorando os métodos de fiscalização financeira e
orçamentária do Município - controle interno - agilizando, dinamizando e aperfeiçoando os
seTV1ços.
Adquirir veículos para atendimento a necessidades dos diversos setores da administração .

07. 05 - Aquisição de terminais telefônicos.
Descongestionar as ligações telefônicas e melhorar o atendimento nos diversos setores da
administração.

07.06 - Aquisição de imóveis.
Promover a aquisição de imóveis, atendendo as necessidades da administração e o interesse
público.

07. 07 - Divulgação oficial.
Promover a divulgação dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração, na
imprensa oficial e regional.

07.08 - Manutenção de convênios
Manter convênios com a Emater para assistência técnica, Secretaria de Segurança Pública para
emissão de Carteiras de Identidade, Junta do Serviço Militar para manutenção dos serviços de
alistamento militar e outros órgãos da esfera Estadual ou Federal para a consecução de
objetivos comuns.

07.09 - Implantação e realização de microfilmagem de documentos públicos .
Reduzir o número de documentos arquivados, facilitando a pesquisa a documentos,
obedecendo-se a legislação vigente.

07.10 - Assistência judiciária a carentes, nos termos da lei, no âmbito do direito da família
Oferecer a pessoas carentes assistência judiciária para a solução de problemas na área do
direito da família.

07.11 - Expansão e manutenção dos Postos de Serviços Telefônicos.
Implantar e manter o funcionamento dos Postos de Serviços Telefônicos oferecendo às
comunidades o acesso a telefonia.

07.12 - Apoio à entidades municipais.
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Apoio e incentivo a entidades assistenciais, culturais, desportivas, recreativas e demais
organizações populares, quanto à organização, administração, financiamento, entre outros.

07.13 - Criar frentes de trabalho em situações de emergência.
Amenizar os efeitos da falta de demanda de mão de obra ocasionada por fatores climáticos ou
não previsíveis.

07.14 - Manutenção dos serviços de apoio administrativo.
Manter, coordenar e assessorar as atividades administrativas nos diversos setores.

08 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

08.OI - Amortização da dívida fundada
Garantir o pagamento das parcelas das dividas contratadas, de exigibilidade superior a doze
meses.

08.02 - Aperfeiçoar o sistema de tributação e fiscalização.
Dotar o sistema de tributação de métodos modernos e eficientes de cobrança de tributos, com a
informatização gradual do setor e aperfeiçoamento de pessoal.
Proceder constantemente a atualização do cadastro imobiliário.

09 - PLANEJAMEI'l"fO GOVERNAMENTAL

09.01 - Manutenção e aperfeiçoamento dos serviços de planejamento
Realização do planejamento administrativo e institucional.
Implantação de banco de dados do Município com a finalidade de subsidiar a elaboração de
programas.
Aperfeiçoar os métodos de avaliação de programas.

14 - PRODUÇÃO VEGETAL

14.01 - Incentivo ao desenvolvimento da cotonicultura e cafeicultura
Apoiar o pequeno e médio produtor na produção do algodão e café.

15 - PRODUÇÃO ANIMAL

15.01 - Apoio a pecuária.
Contribuir para melhoramento genético do rebanho através do Programa de Inseminação
Artificial.
Fornecer maquinário para abertura de valas para sílagem.

15.02 - Incentivo ao desenvolvimento da piscicultura
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Oferecer apoio tecnológico para o desenvolvimento da piscicultura e construção de açudes.

15.03 - Transformar o Centro de Produção Animal em Centro de Treinamento Agropecuário.
Promover cursos, palestras, seminários, conferências e treinamentos visando difundir novas
técnicas.

16-ABASTEC~NTO

16.01 - Fomentar e incentivar a produção de hortifrutigranjeiros
Incentivar a produção de hortifrutigranjeiros visando oferecer ao produtor rural alternativa de
renda .
Implantar feira livre permitindo ao produtor comercializar seus produtos diretamente com o
consumidor, baixando custos evitando a ação de intermediários .

16.02 - Implantar central de abastecimento.
Auxiliar pequenos produtores na comercialização de seus produtos.

17 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

17.01 - Programa de conservação e correção de solos.
Realizar trabalho de conscientização junto aos agricultores e apoiar as ações de manejo
integrado de solos e água e do meio ambiente.
Oferecer condições para análise de solos.

17.02 - Implantação de abastecedouros comunitários.
Construir em conjunto com o Governo do Estado abastecedouros comunitários, visando maior
segurança e melhoria da qualidade de vida do produtor rural.

17.03 - Recuperação de mananciais e matas ciliares
Evitar o assoreamento de rios e riachos.

17.04 - Incentivo ao manejo integrado de solo e água e controle de erosão.
Evitar que a erosão provoque a destruição gradativa dos solos.

17.05 - Destinação [mal de embalagens de agrotóxicos.
Criar alternativas para a defesa do meio ambiente com relação ao uso, armazenamento e
destino final de embalagens de agrotóxicos.

17.06 - Manutenção de programa de reflorestamento.
Promover o reflorestamento gradual de margens de rios, córregos e estradas municipais.

18. PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
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18.01 - Apoio ao pequeno e médio produtor
Adquirir maquinários para atendimento ao pequeno e médio produtor rural.
Promover a assistência técnica continua aos agricultores.
Promover cursos de aperfeiçoamento para agricultores, difundindo novas técnicas.
Desenvolver programas de apoio a apicultura, sericicultura, cotonicultura, cafeicultura, e outras
culturas caracteristicas do Município.
Apoiar a implantação de irrigação nas pequenas propriedades.

18.02 - Implantação Centro de Rodeios
Aproveitar a aptidão do Município na realização de rodeios .

18.03 - Apoio a realização de exposições e feiras.
Demonstrar as potencialidades locais visando atrair investimentos e permitir a comercialização
de produtos.

18.04 - Apoio a eletrificação e a telefonia rural.
Apoiar os programas de eletrificação e telefonia rural de forma que as propriedades rurais
tenham acesso a esses serviços, melhorando as condições do homem do campo fixando-o no
meio rural.

18.05 - Desenvolver programa de diversificação e melhoria na agropecuária
Apoiar a diversificação e a melhoria da produção agrícola e pecuária, aumentando as fontes de
renda das micro, pequenas e médias propriedades.

18.06 - Apoiar a formação de associações e cooperativas de produtores
Incentivar o associativismo para a produção e a agroindustrialização de matérias primas e a
implantação de infra-estrutura de armazenamento comunitária;

18.07 - Apoio a programas dos governos estadual e federal.
Apoiar os programas dos governos estadual e federal, voltados para a área rural, levando os
beneficios aos produtores do Município.
Apoiar programa de habitação rural em convênio com o Governo do Estado.

18.08 - Manutenção de programa de fomento a produção.
Incentivar a construção de aviários, pocilgas, galpões e instalações nas propriedades agricolas,
com auxílio de terraplanagem.
Implantar programa de distribuição de sementes e mudas.
Adquirir unidade para distribuição de adubo orgânico e calcário em convênio com as entidades
interessadas.

18.09 - Manutenção da malha rodoviária
Abertura, ampliação e conservação de estradas, através de patrolamento, cascalhamento ou
pavimentação, permitindo o trafego e o escoamento de safras.
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18.10 - Equipamentos e material permanente.
Dotar os setores de atendimento a Agricultura de melhores condições de desempenho de
trabalho.
Adquirir tanque esterqueiro.

18.11 - Implantação de lavouras e hortas comunitárias.
Melhorar a alimentação e nutrição de crianças, estudantes, trabalhadores e famílias carentes,
ensinando-os a plantar e manter hortas, com o fornecimento de semente.

41 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE O À 6 ANOS

41.01 - Construção, ampliação, melhorias e manutenção de creches .
Proporcionar às mães trabalhadoras local para a guarda e educação de seus fílhos.
Proporcionar melhor atendimento às crianças com instalações mais adequadas.

41.02 - Construção e equipamentos para o Pré Escolar.
Oferecer melhores instalações e ampliar o número de salas de pré-escolar para atender a
demanda.

41.03 - Aquisição e implantação de parques infantis.
Promover o lazer das crianças dando-lhes uma vida sadia através do desenvolvimento físico e
mental.

42 - ENSINO FUNDAMENTAL

42.01 - Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental.
Garantir a educação e elevar a qualidade de ensino, reconhecendo o aluno como elemento
principal do processo educativo .

42.02 - Manutenção, expansão e melhorias na rede de ensino.
Construir, ampliar, reformar, equipar e manter a estrutura física da rede municipal de ensino,
adaptando-a ao uso por portadores de deficiência física e proporcionando ao estudante
ambiente melhor e mais agradável para o estudo.

42.03 - Aquisição de equipamentos e material permanente para as escolas.
Adquirir material permanente, equipamentos e sistemas de informática tais como: livros,
aparelhos de televisão, aparelhos de vídeo cassete, computadores, fítas de vídeo cassete, para
as escolas municipais, visando a melhoria dos recursos didáticos e a qualidade do ensino.
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42.04 - Reprodução, publicação e impressão de trabalhos pedagógicos.
Manter processo constante de aperfeiçoamento e melhoria de materiais pedagógicos utilizados
nas escolas municipais.

42.05 - Aperfeiçoamento e atualização de professores e servidores.
Manter programa de aperfeiçoamento, atualização e qualificação pessoal, visando a melhoria
na qualidade de ensino.

42.06 - Programa de visitas, excursões e passeios instrutivos e culturais.
Proporcionar ao educando visitas de caráter educativo, instrutivo e cultural.

42.07 - Aquisição de veiculos
Atender a demanda, melhorando o atendimento as escolas.

42.08 - Instituir O Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério.
Implantar e implementar o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério em atendimento as Leis Federais nOs9394/96 e
9424/96.

42.09 - Reformulação do Estatuto e do Plano de Carreira do Magistério.
Valorizar os profissionais da educação.

42.10 - Acompanhar o funcionamento dos Conselhos ligados á educação.
Promover através dos Conselhos amplos debates das questões relativas à Educação.

42.11 - Informatizar documentação escolar.
Implantação e implementação de sistema informatizado de documentação escolar .

46 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

46.01 - Aquisição de veículos.
Transportar atletas e equipes que representam o município em eventos esportivos.

46.02 - Manutenção, ampliação e melhorias em pólos esportivos.
Administrar, manter, construir, ampliar, reformar, adaptar e implantar infra-estrutura em locais
destinados a prática de esportes.
Adquirir terreno e construir ginásio de esportes, campos de futebol suiço e canchas de bocha
Construir arquibancadas no estádio Municipal.

46.03 - Aquisição de material esportivo e uniformes.
Dar condições as equipes participarem de eventos oficiais.
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46.04 - Apoio para a realização e participação em eventos esportivos.
Realizar eventos esportivos de diversas modalidades.
Organização, promoção e orientação de atividades esportivas e recreativas, bem como
participação das mesmas.
Viabilizar a realização de eventos esportivos de nivel regional.

46.05 - Apoio a programa esportivos.
Apoiar equipes de entidades e agremiações do município quando em disputa ou representação
do município nas diversas modalidades.
Apoiar as atividades esportivas desenvolvidas pelos diversos segmentos da comunidade .
Elaboração, promoção e participação de projetos esportivos em convênio com o Estado, a
União e outros órgãos públicos ou privados;
Promover e coordenar eventos para formulação de políticas e programas na área esportiva, tais
como: congressos, conferências e convenções.

46.06 - Capacitar e qualificar recursos humanos na área de esportes.
Aperfeiçoar, atualizar e qualificar recursos humanos, visando o desenvolvimento do esporte.

47 - ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

47.01 - Incrementar o programa de Merenda Escolar.
Manutenção de programa de alimentação escolar para atendimento da demanda de crianças da
rede municipal de ensino.
Implantar hortas nas escolas.

47.02 - Atendimento social ao Educando .
Prestar atendimento médico e odontológico, inclusive doação de óculos, alimentação e
vestuário ao estudante carente.

47.03 - Manutenção do transporte escolar
Garantir o transporte escolar do interior do Município às Escolas mais próximas, objetivando o
acesso dos alunos de ensino, e viabilização da nuclearização de escolas multisseriadas,
objetivando a diminuição de custos com transporte escolar.
Adaptar os ônibus oferecendo condições de transporte para crianças portadoras de deficiência
física.

42.04 - Aquisição e reforma de ônibus escolar.
Melhoria na qualidade do transporte escolar.

45 - ENSINO SUPLETIVO
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45.01 - Desenvolver programas de educação especial em pré-escolar e de educação de
jovens e adultos.
Desenvolvimento de programas de educação especial, de educação de crianças de Oa 6 anos
em pré-escolas, de educação de jovens e adultos e de alfabetização, com a aquisição de
material pedagógico especifico.

45.02 - Apoiar a criação de escola de informática.
Proporcionar ao estudante o acesso ao ensino de informática.

48 - CULTURA

48.01 - Reequipar a Banda Municipal.
Manutenção da banda oportunizando aos municipes e músicos amadores o desenvolvimento de
suas aptidões.

48.02 - Aquisição de equipamentos para a fanfarra municipal.
Aparelhar a fanfarra com instrumentos musicais.

48.03 -Incentivar a formação de grupos teatrais, corais e outras manifestações culturais.
Dar condições para o desenvolvimento da cultura.

48.04 - Conservação, manutenção, ampliação de acervo bibliográfico para bibliotecas.
Prestar melhor atendimento á comunidade e oferecer melhores c{)ndições de pesquisa a
estudantes.

48.05 - Realização de eventos culturais.
Elaborar, promover e participar de projetos em convênio com a União, Estado e outros órgãos
ou entidades da administração pública ou privada, manter e implementar cursos na área da
Cultura, com extensão ao interior do Municipio.

48.06 - Construir a Casa do Artesão.
Proporcionar, ao artesão, local para exposição e comercialização de seus produtos.

48.07 - Conclusão da Casa da Cultura.
Proporcionar espaço fisico adequado à atividades culturais.

48.08 - Editar legislação dispondo sobre ações de incentivo a cultura no Municipio.
Editar a exemplo da União legislação dispondo sobre incentivos a Cultura

48.09 - Implementar projeto História do Municipio
Desenvolver ações de resgate e preservação da memória histórica do Municipio, preservando
documentos de valor histórico e artístico, realizando gravações e filmagens.
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49 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

49.01 - Apoiar a implantação de escola especial.
Contribuir com a implantação e manutenção de escolas especiais para atendimento a pessoas
portadoras de deficiência, inclusive com a cessão de profissionais.

57 - HABITAÇÃO

57.01 - Construção de casas populares.
Proporcionar às famílias de baixa renda o acesso a casa própria, em convênio com órgãos do
Estado .

57.02 - Implantação de política habitacional, integrada à União e ao Estado .
Objetivar solução da carência habitacional do Município, incentivando a formação de
cooperativas populares de habitação e viabilizando a formação de programas habitacionais pelo
sistema mutirão.

58 - URBANISMO

58.OI - Manter e implementar o viveiro de mudas.
Adquirir e manter mudas selecionadas de arvores nativas, ornamentais e frutiferas.

58.02 - Expansão e melhorias em praças, parques, jardins, áreas de lazer, canteiros e
arborização.
Melhorar o aspecto visual e urbanístiw do Município .

58.03 - Ampliação e conservação da sinalização urbana
Melhorar as condições de sinalização urbana horizontal e vertical, evitando acidentes e
melhorando a identificação de ruas e avenidas .

58.04 - Construção e manutenção de abrigos de ônibus.
Proporcionar ao usuàrio maior comodidade.

58.05 - Expansão e melhorias na rede de iluminação pública
Ampliar a rede de iluminação pública atingindo áreas não beneficiadas.

58.06 - Obras de infra-estrutura urbana
Executar pavimentação asfáltica e poliédrica, meios-fios, saIjetas, passeios, galerias de
águas pluviais, pontes e bueiros.

-
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58.07 - Urbanização das sedes distritais e das localidades do interior do Município.
Melhorar o aspecto visual e urbanistico das sedes distritais.

58.08 - Elaboração de Plano Diretor.
Dotar o Município de legislação para ordenamento do uso e ocupação do solo urbano.

60 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

60.01 - Aquisição de caminhão coletor de lixo.
Proporcionar melhoria no atendimento dos serviços e coleta de lixo .

60.02 - Melhorias no Cemitério Municipal .
Reformas e construção meio-fio para definir o arruamento interno.
Construção e manutenção de Capela Mortuária.

60.03 - Ampliação e melhoria na iluminação pública.
Dar maior segurança a população, pela melhoria da qualidade.

60.04 - Coleta e reciclagem do lixo urbano.
Implantar programa de coleta seletiva de lixo urbano.
Aproveitar os resíduos para a produção de compostos orgãnicos.
Dar destinação final ao lixo hospitalar.

60.05 - Manter os serviços de utilidade pública.
Manutenção dos serviços de limpeza de vias e logradouros públicos e de coleta de lixo .

60.06 - Arborização Urbana
Manter a poda, plantio e conservação da arborização urbana .

62 - INDUSTRIA

62.01 - Fomento ao desenvolvimento industrial, comercial e de prestação de serviços.
Aproveitar a matéria-prima e mão-de-obra ociosa no Município.
Adquirir terrenos para instalação de industrias e agro-industrias.
Manter apoio na instalação de micro empresas no Município, auxiliando com equipamentos e
instalações.

62.02 - Incentivo a novos empreendimentos turísticos, industriais, comerciais e prestadores
de serviços.
Atrair novos investimentos no Município, na forma da Lei.

62.03 - Implantação e implementação de Fundo Municipal de Desenvolvimento.
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Implementar ações de desenvolvimento econômico do Município.

62.04 - Programa de Incubadoras Industriais.
Locação, reforma e construção de barracões industriais, cedendo suas instalações, por prazo
determinado às indústrias, como forma de incentivo.

62.05 - Qualificação de mão-de-obra
Implementação de ensino profissionalizante e de qualificação profissional, através da realização
de cursos de formação, da criação de infra-estrutura fisica adequada ao desenvolvimento do
setor e do apoio às iniciativas já desenvolvidas nos setores de profissionalização e emprego.

62.06 - Elaboração Plano Estratégico de Desenvolvimento.
Desenvolvimento de estudos e pesquisas que sirvam de apoio á elaboração do plano estratégico
de desenvolvimento do Município.

75 - SAÚDE

75.01 - Manutenção e aperfeiçoamento do SUS
Manutenção dos serviços municipalizados de saúde de acordo com as diretrizes da Lei
Orgânica do Município, obedecídos os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
(SUS).
Ampliar os atendimentos médico e odontológic{)nas localidades do interior do Município.
Promover o planejamento, organização, controle e avaliação das ações de saúde, com o
objetivo de oferecer assistência integral a todo o munícipe, com eficiência e baixo custo.
Informatizar os serviços de saúde.
Contribuir para formação de consórcios municipais de saúde.

75.02 - Expansão e melhorias nos postos de saúde.
Construir, ampliar, reformar e manter postos de saúde.

75.03 - Aquisição de ambulância.
Transportar os doentes com situação de urgência ou emergência.

75.04 - Aquisição de veículos.
Dar melhor atendimento às ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária.

75.05 - Manutenção e melhorias nos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Sanitária.
Proteger a população contra endemias e epidemias e oferecer vigilância com relação aos
produtos a serem consumidos.
Realizar ações de vigilância sanitária integradas ao saneamento bàsico.
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Implementação de programa de vigilância epidemiológica, através de atividades que
proporcionem: a prevenção e o controle de doenças, o desenvolvimento de ações relacionadas à
imunização, a cobertura vacinal por idade, doses e zonas geogràficas, a atuação frente a
epidemias e outros surtos.
Realização de atividades de vigilância sanitária na área de alimentação e zoonoses, com
inspeções periódicas nos fatores de produção, armazenamento, comercialização e consumo de
alimentos.
Implementação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), bem como a normatização e
coordenação.

75.06 - Programa de medicina preventiva
Palestras, esclarecimentos, conscientização e cuidados com relação a agentes de doenças .

75.07 - Capacitação e aperfeiçoamento dos serviços de saúde.
Oferecer aos servidores da área de Saúde condições de participação em cursos de
especialização.

75.08 - Implantação de laboratórios de anàlise clínicas e aquisição dos equipamentos.
Agilizar a realização de exames de rotina e complementares, reduzindo custos.

75.09 - Desenvolver programas de saúde para o adolescente.
Respeitar a individualidade e as caracteristicas próprios desta fase, oferecendo atendimento
multiprofissional na rede bàsica de saúde;

75.10 - Serviços odontológicos.
Manter ou implantar serviços odontológicos à comunidade, de acordo com as necessidades,
priorizando o trabalho preventivo e educativo;

75.11 - Implantar medicina alternativa
Implantação do programa de ervas medicinais através da orientação sobre seu cultivo,
conservação, preparo e uso nas unidades de saúde e nas comunidades.

75.12 - Implantação do programa de assistência integral à saúde da criança
Garantir a assistência à saúde infantil através das seguintes ações bàsicas:
a) acompanhamento do crescimento e desenvolvimento;
b) orientação ao aleitamento matemo e ao desmame;
c) controle de doenças, diarréias e infecções respiratórias agudas e de doenças preveniveis por
ImunIzação.

75.13 - Manutenção do programa de assistência à saúde da mulher
Assegurar o pré-natal, a atenção ao parto e ao puerpério, o controle do câncer ginecológico e de
mama, o planejamento familiar e assistência clínica e ginecológica, o controle de doenças
sexualmente transmissíveis e outras;
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75.14. Implantaçã.odo programa de hipertensão arterial e de diabete.
Oferecer orientação sobre estas doenças, tratamento e acompanhamento de paciente,
garantindo a medicação necessária ao desenvolvimento do programa.

75.15 - Implantação do sistema de informação.
Divulgar os serviços de saúde á comunidade através da imprensa, de campanhas educativas, de
reuniões, de palestras e outros meios.

75. 16 - Desenvolviment.o de programas a nível preventivo.
Desenvolver junto à sociedade civil e organizada programa de prevenção sobre DSTI AIDS,
bem como proceder o atendimento dos pacientes .

75.17 - Desenvolvimento de atividade de prevenção primária de saúde mental.
Desenvolver junto aos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, do
idoso, de hipertenso, de diabéticos, de epiléticos e de outros, levando em conta a eficácia e a
relação cust.olbeneficiodas ações, bem como a manutenção dos programas de saúde mental em
desenvolvimento.

75.18 - Atendimento fonoaudiólogo.
Incrementar o atendimento ambulatorial fonaudiológico nas unidades de saúde e nas escolas da
rede municipal de ensino bem como implantação em hospitais e creches.

75.19 - Implementação do programa de nutricionismo.
Desenvolver programa de nutricionismo através do controle e da avaliação nutricional dos
lactentes do programa de puericultura, dos pacientes d.os programas de hipertens.os e
diabéticos, de gestantes e crianças e de .outros.

76. SANEAMENTO

76.01 - Manutenção dos micro-sistemas de abastecimento d'água e perfuração de poços
artesianos.
Oferecer água com qualidade, procedendo-se a perfuração de poços artesianos com a
construção da rede de distribuição.

76.02 - Implantaçã.o de rede de esgoto sanitári.o.
Viabilizar convênio para execução de obras de implantação de rede de esg.ot.o.

76,03 - C.onstruçãode Módul.os Sanitários
Manter .oprograma de construção de módulos sanitários para atendimento às famílias de baixa
renda

77 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
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77.01 - Desenvolver programa de educação ambiental
Promover a educação ambiental para formação de consciência coletiva sobre a necessidade de
defesa e proteção do meio ambiente, visando a sua preservação de forma equilibrada.

77.02 - Implantação de áreas de preservação ecológica permanente.
Proporcionar o crescimento de forma ordenada preservando o meio ambiente.

81 - ASSISTÊNCIA

81.01 - Aquisição de veículos .
Para atender as comunidades rurais distantes .

81.02 - Assistência ao menor.
Ação de proteção do menor, dando oportunidade de habitação, educação, saúde e preparo para
o trabalho.

81.03 - Assistência a velhice.
Atendimento às pessoas de terceira idade, valorizando a expenencla de vida por elas
adquiridas, desenvolvendo atividades e adequando espaços para lazer e recreação.
Manter a Casa do Idoso e o Programa Conviver.

81.04 - Assistência Social Geral e Comunitária
Assistência imediata a pessoas carentes, apoio ao associativismo comunitário e de classes,
realização de cursos, palestras e esclarecimentos sobre alimentação e nutrição, saúde e
saneamento e cursos de trabalhos manuais .
Apoio às associações e entidades não-governamentais na implantação de infra-estrutura fisica,
visando à sua autonomia e independência administrativa, através de Lei específica.
Promover o cadastramento das entidades comunitárias,
Implantar, manter, implementar e coordenar programas e ações de assistência social, cidadania,
participação popular e organização comunitária e profissionalizante, em conjunto com a
comunidade organizada, o Estado e a União visando a participação popular e a organização
comunitária.
Doar llIateriais de construção a pessoas carentes do Município.
Manter o programa Pró-Cidadania.
Implantar Projeto Nascer Cidadão Diamantense.

81.05 - Aquisição de material permanente e vestuário para a Creche.
Atender com equipamentos e o fornecimento de vestuário por se tratar de clientela carente.
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81.06 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Manter o Conselho Tutelar dotando-o de infra-estrutura fisica e administrativa. Repassar
recursos financeiros ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, visando o
desenvolvimento de ações de promoção e de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

81.07 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.
Promover as ações de assistência social geral integradas às diretrizes estabelecidas pelo
Conselho Municipal de Assistência Social.

81.08 - Manutenção e melhorias no Projeto Cantinho do Trabalho.
Construir parque de recreação, aparelhar, ampliar e manter o Projeto Cantinho do Trabalho .

82 - PREVIDÊNClA

82.01 - Manutenção do Sistema Previdenciário Municipal
Manter nos termos da legislação vigente o sistema previdênciário municipal.

84 - PROGRAMA DE FORMAÇÀO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

84.01 - Formação do Patrimônio do Servidor Público
Contribuir para o PASEP na forma da legislação em vigor.

88 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

88.O1 - Ampliação da frota de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários.
Adquirir veiculos, máquinas e equipamentos rodoviários visando a manutenção da malha viária
municipal e o controle e segurança do tráfego rodoviário.

88.02 - Construção e reforma de pontes e bueiros.
Oferecer segurança no tráfego rodoviário.

88.03 - Manutenção, ampliação, pavimentação, adequação e readequação de estradas
munlClplllS.
Ampliação e conservação das estradas municipais e vicinais, através do patrolamento,
ensaibramento e pavimentação com pedras irregulares, bem como abertura de novas estradas,
oferecendo condições de trafegabilidade permitindo ao agricultor a retirada de safras.

88.04 - Construção de abrigo de passageiros nas rodovias e estradas.
Dar segurança e comodidade a população e aos estudantes quando usuários de transporte
coletivo.
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88.05 - Conservação da frota de veículos e máquinas do Município.
Manutenção e melhoria dos serviços de oficina.

88.06 - Implantação de posto de abastecimento.
Aquisição de equipamentos para armazenar combustíveis para consumo dos veículos
automotores da Municipalidade.

88.07 - Reformar e melhorar as instalações do Parque de Máquina.
Dotar o Parque de Máquinas de instalações mais apropriadas .

91 -TRANSPORTE URBANO
9] .0] - Construção de terminal rodoviário de passageiros .
Oferecer condições satisfatórias de embarque e desembarque aos usuários de transporte
coletivo rodoviário.

91.02 - Melhorias em vias urbanas.
Cobertura de lama asfáltÍca das pedras irregulares, implantação de meio-fio, construção de
calçadas e galerias de águas pluviais.

Gabinete do Prefeito Municipal,
novecentos e noventa e sete.

aos vinte e tres dias do mês~-de-num mil,
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