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Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

CGC 77.817.476/0001-44

LEIN° 045/99

SÚMULA: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para o ano de 2.000 e dá outras
providências.

o Povo do Município de Diamante
D'Oeste, Estado do Paraná, por seus representantes na Câmara Munidpal
aprovou, e eu Prefeito Municipal, em seu nome, sandono a seguinte

LEI

Art. 10 - Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as Diretrizes Gerais para a
elaboração do Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2.000.

Art. 20 - A estimativa da receita considerará:
I - os fatores conjunturais;
II - as alterações da legislação tributária;
m - os fatores que influenciam as arrecadações dos impostos e da contribuição
de melhoria.

Art. 30 - O pagamento de pessoal e encargos sociais, a manutenção das demais
atividades e a amortização das dívidas contraídas terão prioridades sobre novos

. projetos. .

Art. 40 - Os projetos em fase de execução terão prioridade sobre novos projetos,
especialmente aqueles que dependam de contrapartida de recursos do
Município.

Art. 5° - As despesas com pessoal não poderá exceder o limite estabelecido na
Lei Complementar nO82 de 28 de março de 1995.

Art. 60 - Para as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino será
observado, no mínimo o percentual fixado no artigo 212 da Constituição Federal.
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Art. 70 - A Concessãode 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
Pública, só poderão ser levadas a efeito quando houver disponibilidade de
dotação orçamentária.

Art. 80 - O Poder Executivo Municipal, realizará concurso público para atender a
demanda de pessoal efetivo e o preenchimento das vagas existentes.

Art. 90 - 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 orçamentária, podendo, se necessário, incluir programas
não relacionados, desde que financiados com recursos de outras esferas de
Governo.

Art. 10 - caberá a Secretaria de Finanças, a coordenação e elaboração do
orçamento, bem como o controle de sua execução.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE,
Aos vinte e cinco dias do mês de junho de hum . os oventa e nove

ENIOSECCO
Prefeito Municipal
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ANEXO I - LEI NO045/99

I-LEGISLATIVO

a) Manter e aperfeiçoar as atividades do Legislativo em atendimento às matérias
de competênda Municipal.
b) Adquirir equipamentos visando melhoria das atividades do Legislativo.
c) Aprimorar os métodos de fiscalização externa nas atividades de execução
orçamentaria e financeira do Município.
d) Adquirir terreno para construção de prédio próprio da Câmara Municipal.
e) Aquisição de veículo.
f) Manter a Assistência juridica.
g) Capacitar e aperfeiçoar o sistema informatizado da Câmara Municipal.

11 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

a) Capacitar e aperfeiçoar recursos humanos.
b) Implantar sistema de avaliação de desempenho dos servidores .
c) Aperfeiçoar o sistema de tributação, avaliação e fiscalização.
d) Aperfeiçoar o sistema de planejamento, orçamento e controle interno dos
serviços do Município.
e) Adquirir equipamentos para modernizar e aperfeiçoar os serviços oferecidos.
f) Adquirir linhas telefônicas para atender os diversos departamentos.
g) Manter, coordenar e assessorar as atividades administrativas.
h) Assinar convênios com órgãos governamentais e não governamentais.
i) Criar Fundo de Desenvolvimento à pequena propriedade.
j) Dar publiddade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas efetivadas
pela Municipalidade, na imprensa oficial e regional.
k) Manter a Assistência Jurídica.
I) Adquirir material permanente visando suprir as necessidades da
administração.
m) Adquirir veículos para atender a demanda da administração.
n) Manter os veículos, próprios e cedidos em comodato ao Município.
o) Manter apoio na instalação de micro empresas no Município, bem como
incentivar e auxiliar para aquisição de equipamentos e barracões.
p) Adquirir terrenos para instalação de novas indústrias.
q) Amortizar a dívida contratada e confessada do Município.
r) Contribuir, na forma da Lei para o Programa de Formação do Patrimônio do
servidor Público - PASEP.
s) Contribuir, na forma da Lei, com Entidades declaradas de Utilidade Pública.
t) Implantar incubadora industrial.
u) Apoio Programa de Turismo Rural.
v) Adquirir terreno para a PolíciaMilitar
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II1 - AGRICULTURA

a) Desenvolver atividades de produção agropecuária.
b) Promover cursos de aperfeiçoamento para os agricultores.
c) Incentivar a fonnação de cooperativas de produtores rurais.
d) Manter e ampliar o viveiro de mudas.
e) Desenvolver Programa de conservação de solos e demais atividades
agropecuárias.
f) Aperfeiçoar o Programa de inseminação artificial e melhoramento genético do
rebanho bovino e outros.
g) Desenvolver o programa de distribuição de sementes e mudas.
h) Apoiar e incentivar à diversificação de atividades e culturas à micro, pequenas
e médias propriedades .
i) Oferecer condições para análise de solos.
j) Adquirir terrenos e incentivar a instalação e implantação de agro-industriais.
k) Construir abastecedouros comunitários .
I) Adquirir unidade para distribuição de adubo orgânico e calcário em convênio
com as entidades interessadas.
m) Incentivar ao plantio de hortifrutigranjeiros no Muniápio.
n) Adquirir material permanente para a Secretaria de Agricultura .
o) Adquirir tanque esterqueiro.
p) Adquirir tratores e equipamentos agrícolas para apoio ao mini, pequeno e
médio produtor.
q) Propiciar ao pequeno produtor, incentivo e apoio ao programa de apicultura.
r) Implantar programa de lavouras e hortas comunitárias.
s) Implantar programa de habitação rural.
t) Propiciar a implantação de irrigação nas pequenas propriedades rurais.
u) Dar continuidade ao programa de piscicultura, visando a construção de
açudes e aquisição de alevinos .
v) Implantar Centro de Rodeios.
x) Firmar e manter convênios com Entidades Governamentais ou não para apoio
e desenvolvimento agrícola.
z) Criar uma central de abastecimento e comercialização para auxiliar os
pequenos produtores.
aa) Adquirir terreno para implantação do Projeto Fundo de Vale.
ab) Apoiar e incentivar o plantio da cultura cafeeira em nosso município.
ac) Incentivar e premiar hortas de fundo de quintal.
ad) Instituir programas de telefonia rural

IV - EDUCAÇÃO E CULTURA

a) Manter as atividades do Ensino Fundamental.
b) Adquirir material didático, pedagógico e de consumo para manutenção do
ensino.
c) Adquirir livros para incorporação ao acervo da Biblioteca Munidpal.
d) Reequipar a Banda Municipal
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e) Promover cursos de aperfeiçoamento aos professores, merendeiras e auxiliar
de serviços gerais.
f) Manter e distribuir a merenda escolar.
g) Promover e incentivar a prática da educação física e esportes nas Escolas
Municipais.
h) Criar programas para o desenvolvimento do Ensino Fundamental.
i) Incentivar e apoiar na melhoria das hortas escolares para complementar a
merenda.
j) Reparar e ampliar os estabelecimentos de ensino.
k) Dar garantia ao transporte escolar para os alunos do interior.
I) Manter o programa de atendimento odontológico aos alunos das Escolas
Municipais.
m) Adquirir equipamentos de informática para a rede Municipal de Ensino.
n) Adquirir materiais permanentes para a rede Municipal de Ensino.
o) Adquirir materiais pedagógicos específicos para aasse Especial.
p) Adquirir veículo para transporte escolar.
q) Promover a participação do Município em eventos culturais.
r) COnstruir Escola Indígena.
s) Construir a casa do Artesão.
t) Repassar recursos financeiros à APAE e outras Entidades beneficientes
conveniadas com o Município.
u) Firmar e manter convênio com Entidades Governamentais ou não para apoio
à Educaçãoe Cultura.
v) Incentivar e dar apoio financeiro aos estudantes que comprovarem matricula
e frequência em curso regular de graduação.
x) Adquirir material didático e indispensável gratuito para crianças
comprovadamente carentes de la a 4a série do 1° grau .

v- ESPORTE

a) COnstruir a cobertura das quadras poliesportivas.
b) Manter as atividades de iniciação esportiva e recreativa do Município.
c) Adquirir material permanente.
d) Instituir Programas de incentivo ao esporte amador.
e) Oportunizar a participação do Município em eventos esportivos a nível
regional.
f) Instalar luminárias e alambrados nas quadras do interior do Município.
g) COnstruircanchas de bocha no MunicípiO.
h) COnstruircampos de futebol suíço na sede e interior do Município.
i) Apoiar e incentivar os aubes e Associações legalmente constituídas do
Município.
j) Incentivar às empresas que adotarem atletas para representar o Município em
competições de nível Regional e Estadual.
I) Adquirir terreno para construção de campo de futebol.
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VI - HABITAÇÃO E URBANISMO

a) Manter os serviços de coleta de lixo e limpeza pública.
b) Ampliar, conservar e melhorar a iluminação pública.
c) Construir meio-fio e galerias de águas pluviais nas ruas e avenidas.
d) Construir muro no Cemitério Municipal.
e) Melhorar e aplicar o atendimento e arborização de ruas e avenidas.
f) Pavimentar as ruas do perímetro urbano.
g) Adquirir equipamentos para atender a demanda do setor.
h) Construir ajardinamento em logradouros públicos.
i) Adquirir terreno para implantação de Projetos de habitação em parceria com o
Governo do Estado.
j) Adquirir terreno para ampliar hospital .
l) Pavimentar e conservar melhor o interior do cemitério municipal.

VII - SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

a) Manter os Postos de Saúde.
b) Manter as ações do Sistema Único de Saúde.
c) Controlar doenças infecto-contagiosas com campanhas de vacinação e
orientação a população.
d) Implantar micro sistemas de água.
e) Manter convênios com o Hospital Municipal e outros.
f) Prestar atendimento ambulatorial nos Centros de Saúde do Município.
g) Manter o transporte de doentes para centros especializados.
h) Apoiar o Programa Médico/Educacional para as gestantes e recém nascidos.
i) Prestar atendimento odontológico a escolares, inclusive no interior.
j) Promover ação em conjunto com a SANEPARna avaliação da qualidade da
água.
k) Adquirir equipamentos e material permanente para utilização nos Postos de
Saúde.
I) Adquirir veículos para a Secretaria de Saúde.
m) Ampliar e reformar as instalações físicas dos Postos de Saúde no Município.
n) Perfurar poços artesianos no Município.
o) Adquirir medicamentos que compõem a Farmácia Básica.
p) Viabilizar recursos para implantação do Sistema de Tratamento do esgoto
sanitário.
q) Atender pessoas carentes do Município com remédio e exames laboratoriais.
r) Implantar e identificar as ações de vigilância sanitária.
s) Manter programa de capadtação e reciclagem para os profissionais da área
de saúde.
t) viabilizar o encaminhamento de deficientes a cetros Especializados com apoio
da Associação de Deficientes Físicos
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VIII - ASSUNTOSCOMUNITÁRIOS

a) Manter e adquirir equipamentos e material permanente para o Centro
Comunitário.
b) Manter a Creche Municipal.
c) Construir novas instalações para a Casa do Idoso.
d) Aparelhar, ampliar e manter o Projeto Cantinho do Trabalho.
e) Construir centros Comunitários no interior do Município .
f) Construir Capela Mortuária na sede do Município.
g) Manter os Programas de capacitação profissional.
h) Manter a Casa dos Idosos e o Programa Conviver.
i) Implantar Projeto Nascer Cidadão Diamantense.
j) Apoiar os Clubes de Mães e Associações Comunitárias, legalmente constituídas
em atividades beneficientes.
k) Manter o Programa Pró-cidadania.
I) Doar materiais de construção a pessoas carentes do Município .
m) Viabilizar programas visando a criação de frentes de trabalhos.

JX - TRANSPORTE

a) Restaurar, readequar e conservar a malha rodoviária.
b) cascalhar as estradas principais e vicinais.
c) Construir pontes, pontilhões e bueiros.
d) Adquirir máquinas e equipamentos para atender a demanda do Departamento
Rodoviário Municipal.
e) Manter os veículos e máquinas do Departamento Rodoviário.
f) Reformar e melhorar as instalações do Parque de Máquinas.
g) Adquirir equipamentos e ferramentas para oficina mecânica.
h) Calçar com pedras irregulares as estradas vicinais .

Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante
D'Oeste, aos vinte e cinco dias do mês de
junho de 1999.

A~

GJLM UGENJOHSECO
~MuniciPal
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