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LEIN° 016/2001

Súmula: Dispõe sobre as Diretrizes
para Elaboração do Orçamento
para o exercício de 2002 e dá
outras providências,

A Câmara Municipal de Diamante do Oeste, Estado do
Paraná, Aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte:

L E I

Art. 1° - Esta Lei estabelece as Diretrizes Gerais para elaboração do Orçamento
Programa do Município de Diamante do Oeste, relativo ao Exercício Financeiro de
2002,

Art. 2° - A proposta orçamentária será elaborada em consonância com as
disposições constantes da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal - tendo seu valor fixado em reais, com base na previsão
da receita:

I - fornecida pelos órgãos competentes quanto as transferências
legais da União e do Estado;

1I- projetada, no concernente a tributos e outras receitas
arrecadadas diretamente pelo Município, com base em
projeções a ser realizadas considerando-se os efeitos de
alterações na legislação, variação do índice de preços,
crescimento econômico ou qualquer outro fator relevante e
serão acompanhadas do demonstrativo de evolução nos
últimos três anos e da projeção para os dois seguintes e da
metodologia de cálculo e premissas utilizadas;

~ 1° Não será admitida reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo,
salvo erro ou omissão de ordem técnica e legal.

~ 2° As operações de crédito previstas não poderão superar o valor das
despesas de capital constante da Proposta Orçamentária.

Art. 3° - O montante das despesas fixadas, acrescido ao da reserva de
contingência não será superior ao das receitas estimadas.

Art. 4° - A reserva de contingência se destinará ao atendimento de passivos
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
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Art. 50 - A manutenção de atividades incluídas dentro da competência do
Município, já existentes no seu território, bem como a conservação e recuperação
de equipamentos e obras já existentes terão prioridade sobre ações de expansão
e novas obras.

Art. 60 - A conclusão de projetos em fase de execução pelo Município, terão
preferência sobre novos projetos.

Art. 70 - Não poderão ser fixadas despesas sem que sejam definidas as fontes
de recursos.

Art. 8° - Na fixação da despesa deverão ser observados os seguintes limites,
mínimos e máximos .

I - as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
não serão inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) da
receita estimada resultante de impostos, incluídas as
transferências oriundas de impostos consoante o disposto no
artigo 212 da Constituição Federal.

11 - as despesas com saúde não serão inferiores a 8% (oito por
cento) do total da receita corrente líquida.

111 -as despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal
incluindo a remuneração de agentes políticos, inativos e
pensionistas e os encargos patronais não poderão exceder a
54% (cinqüenta e quatro por cento) da receita corrente
líquida, se outro inferior não lhe for aplicável nos termos do
artigo 71 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000;

IV - as despesas com pessoal do Legislativo Municipal inclusive a
remuneração dos agentes políticos, encargos patronais e
proventos de inatividade e pensões não será superior a 6%
(seis por cento) da receita corrente líquida.

V - o Orçamento do Legislativo Municipal deverá ser elaborado
considerando-se as limitações da Emenda Constitucional 25;

VI - as despesas com serviços de terceiros no exercício de 2001
não poderão exceder, em percentual em relação às receitas
correntes líquidas, ao percentual efetivamente aplicado em
idêntica relação, no exercício de 1999.

Art. 9° - Os recursos ordinários do Tesouro Municipal somente serão
programados para a realização de despesas de capital depois de atendidas as
despesas com pessoal e encargos sociais, serviço da divida e outras despesas de
custeio administrativo e operacional.
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Art. 10 - Além da observância das prioridades e metas fixadas nesta Lei, a Lei
Orçamentária e os seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos se
existentes recursos especificamente assegurados para a execução.

Art. 11 - As despesas com ações de expansão corresponderão as prioridades
específicas indicadas no Anexo r, integrante desta Lei e à disponibilidade de
recursos.

Art. 12 - Na Lei Orçamentária a discriminação das despesas serão efetuadas por
órgão e unidade orçamentária de acordo com a classificação funcional
programática desdobrada por categorias econômicas e elementos de despesa.

~ 10 A Lei Orçamentária incluirá os seguintes demonstrativos:

I - da receita, que obedecerá ao disposto no artigo 20, parágrafo 10 da Lei
Federal 4320/64 de 17/03/64;

11 - da natureza da despesa, para cada órgão e unidade orçamentária;

111 - do programa de trabalho por órgãos e unidades orçamentárias,
demonstrando os projetos e atividades de acordo com a classificação funcional
programática;

IV - outros anexos previstos em Lei, relativos a consolidação dos já
mencionados anteriormente.

~ 2° - A Lei Orçamentária poderá conter autorização para a abertura de créditos
adicionais e a realização de operações de crédito por antecipação da receita
consoante o disposto no parágrafo 90 do artigo 165 da Constituição Federal.

Art. 13 - As emendas apresentadas pelo Legislativo que proponham alteração da
proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo, bem como dos
Projetos de Lei relativos a Créditos Adicionais a que se refere o artigo 166 da
Constituição Federal, serão apresentados na forma e no nível de detalhamento
estabelecidos para a elaboração da Lei Orçamentária.

Art. 14 - São nulas as emendas apresentadas à Proposta Orçamentária:

I - que não sejam compatíveis com esta Lei;
11 - que não indiquem os recursos necessários em valor

equivalente à despesa criada, admitidos apenas os
provenientes de anulação de despesas, excluídas aquelas
relativas às dotações de pessoal e seus encargos e ao
serviço da dívida.

Art. lS - Poderão ser apresentadas emendas relacionadas com a correção de
erros ou omissões ou relacionadas a dispositivos do texto do Projeto de Lei.
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Art. 16 - A existência da meta ou prioridade constante no Anexo I desta Lei,
não implica na obrigatoriedade da inclusão da sua programação na Proposta
Orçamentária.

Art. 17 - É vedada a inclusão no Orçamento Programa, bem como em suas
alterações, de dotações a título de auxílio ou subvenção social a:

I - clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades
congêneres;

II - entidades públicas federais e estaduais, salvo de decorrentes
de convênios ou termos de ajuste de interesse comum de
tais esferas de governo e o Município;

lII entidades privadas, excetuadas as Associações
Comunitárias no concernente a obras e serviços de interesse
da comunidade e aquelas entidades a que se refere o artigo
61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
desde que registradas no Conselho Nacional de Serviço
Social.

Art. 18 - Se o Projeto de Lei do Orçamento de 2002 não for sancionado pelo
Executivo até o dia 31 de dezembro de 2001 a programação dele constante
poderá ser executada, enquanto a respectiva Lei não foi sancionada, até o limite
mensal de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação na forma do
estabelecido na proposta remetida à Câmara Municipal.

Parágrafo único - Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei
Orçamentária a utilização dos recursos autorizada, neste artigo .

Art. 19 - A execução orçamentária será efetuada mediante o principio da
responsabilidade da gestão fiscal através de ações planejadas e transparentes
que previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receitas e
despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de
receita, geração de despesas com pessoal, seguridade social e outras, dívida
consolidada, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita e
inscrição em restos a pagar, normas estas constantes da Lei Complementar 101
de 04 de maio de 2000.

Art. 20 - Se no final de cada bimestre for verificado a ocorrência de
desequilíbrio entre a receita e a despesa que possam comprometer a situação
financeira do Município, o Executivo e o Legislativo Municipal promoverão, por
ato próprio e nos montantes necessários, nos 30(trinta) dias subseqüentes,
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios
estabelecidos na Legislação vigente e nesta Lei.

Art. 21 - Não serão objeto de limitação as despesas relativas:
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I - as obrigações constitucionais e legais do Município;
II - ao pagamento do serviço da dívida pública fundada inclusive

parcelamento de débitos.
III - despesas fixas com pessoal e encargos sociais enquanto o

Município se mantiver num patamar de até 95% (noventa e
cinco por cento) do limite máximo para realização de
dispêndios com pessoal constante do artigo 20 da Lei
Complementar 101 de 04 de maio de 2000;

IV - despesas vinculadas a uma determinada fonte de recurso,
cujos recursos já estejam assegurados ou o respectivo
cronograma de ingresso esteja sendo normalmente
executado .

Art. 22 - Ocorrendo a superação do patamar de 95% (noventa e cinco por
cento) do limite aplicável ao Município para as despesas com pessoal são
aplicáveis aos Poderes Executivo e Legislativo as vedações constantes do
parágrafo único, inciso I a V do Artigo 22 da Lei Complementar 101 de
04/05/2000.

Art. 23 - Ocorrendo a necessidade de se efetuar contenção de despesas para o
restabelecimento do equilíbrio financeiro os cortes serão aplicados, na seguinte
ordem:

I - novos investimentos a serem realizados com recursos
ordinários do Tesouro Municipal;

II - investimentos em execução à conta de recursos ordinários
ou sustentados por fonte de recurso específico cujo
cronograma de liberação não esteja sendo cumprido;

III -despesas de manutenção de atividades, não essenciais
desenvolvidas com recursos ordinários;

IV - outras despesas a critério do Executivo Municipal até se
atingir o equilíbrio entre receitas e despesas.

Art. 24 - Na ocorrência da hipótese citada no artigo anterior, havendo a
omissão do Poder Legislativo quanto a limitação das despesas, o Poder Executivo
tomará as medidas necessárias a efetivação dos cortes consoante o estabelecido
no 9 30 do artigo 80 da Lei Complementar 101 de 04/05/2000.

Art. 25 - No decorrer do exercício o Executivo fará, até 30 (trinta) dias após o
encerramento de cada bimestre a publicação do relatório a que se refere o 9 30
do artigo 165 da Constituição Federal, nos moldes do previsto no artigo 52 da lei
Complementar 101 de 04/05/2000, respeitados os padrões estabelecidos no 9 40
do artigo 55 da mesma Lei.
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Art. 26 - O Relatório de Gestão Fiscal obedecendo aos preceitos do artigo 54/ 9
40 do artigo 55 e da alínea b/ inciso II do artigo 63/ todos da Lei Complementar
101 serão divulgados até trinta dias após o encerramento do semestre.

Art. 27 - Fica autorizado o Executivo e o Legislativo Municipal, respeitadas as
limitações legais no concernente a realização de despesas com pessoal:

I - proceder a nomeação de servidores na medida das
necessidades e no limite das vagas criadas pela legislação
própria;

II - instituir ou alterar/ mediante Lei devidamente apreciada pelo
Poder Legislativo, o Plano de Cargos e SaláriOS,assim como
conceder reajuste ou aumento de vencimento nos limites
das disponibilidades financeiras do Município e de acordo
com as normas legais específicas.

Art. 28 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETEDO PREFEITOMUNICIPALDE DIAMANTEDO OESTE,
Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e um.

:;--
UGÊNIO SECCO

Prefeito Municipal
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ANEXO I - DA LEI NO016/2001

I - LEGISLATIVO

a) Manter e aperfeiçoar as atividades do Legislativo em atendimento às matérias
de competência Municipal;

b) Adquirir equipamentos visando melhoria das atividades do Legislativo;
c) Aprimorar os métodos de fiscalização externa nas atividades de execução

orçamentária e financeira do Município;
d) Manter a Assistência Jurídica;
e) Capacitar e aperfeiçoar o Sistema informatizado da Câmara Municipal;
f) Aquisição de imóvel para construção de prédio próprio da Câmara Municipal.

II - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

a) Capacitar e aperfeiçoar recursos humanos;
b) Implantar sistema de avaliação de sistema de servidores;
c) Aperfeiçoar sistema de tributação, avaliação e fiscalização;
d) Aperfeiçoar sistema de planejamento, orçamento e controle interno dos

serviços do Município;
e) Adquirir equipamentos e material permanente para modernizar, aperfeiçoar

os serviços oferecidos e suprir as necessidades da Administração;
f) Manter, coordenar e assessorar as atividades administrativas;
g) Assinar convênios com Órgãos Governamentais e não Governamentais;
h) Criar Fundo de Desenvolvimento à pequena propriedade;
i) Dar publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas efetivadas

pela Municipalidade, na Imprensa Oficial e Regional;
j) Manter a Assistência Jurídica;
k) Adquirir veículos para atender a demanda da Administração;
I) Manter os veículos, próprios e cedidos em comodato ao Município;
m) Manter apoio na instalação de micro empresas no Município, bem como

incentivar e auxiliar para aquisição de equipamentos e barracões;
n) Adquirir terrenos para instalação de novas indústrias;
o) Amortizar a dívida contratada e confessada do Município;
p) Contribuir, na forma da Lei para o Programa de Formação do Patrimônio do

Servidor Público - PASEP;
q) Contribuir, na forma da Lei, com Entidades declaradas de Utilidade Pública,

obedecendo o artigo 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

III - AGRICULTURA

a) Coordenar o Programa de reflorestamento e Matas Ciliares;
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b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

• I)

Adquirir Veículos para desenvolvimento das atividades da Secretaria de
Agricultura;
Incentivar a Feira do Produtor Rural;
Desenvolver o Programa" Florestas Municipais ";
Coordenar e assessorar o Programa Estadual Paraná 12 meses;
Desenvolver atividades de produção agropecuária;
Promover cursos de aperfeiçoamento para os agricultores;
Incentivar a formação de cooperativas de produtores rurais;
Manter e ampliar o viveiro de mudas;
Desenvolver Programa de Conservação de solos e demais atividades
agropecuárias;
Aperfeiçoar o programa de Inseminação Artificial e melhoramento genético do
rebanho bovino e outros;
Desenvolver na forma da Lei Programa de distribuição de sementes e mudas;

•

m) Apoiar e incentivar à diversificação de atividades e culturas à micro, pequenas
e médias propriedades;

n) Oferecer condições para análise de solos;
o) Adquirir terrenos e incentivar a instalação e implantação de agro-industriais;
p) Construir abastecedouros comunitários;
q) Incentivar ao plantio de hortifrutigranjeiros no Município;
r) Adquirir material permanente para a Secretaria de Agricultura;
s) Adquirir tratores e equipamentos agrícolas para apoio ao mini, pequeno e

médio produtor;
t) Propiciar ao pequeno produtor, incentivo e apoio ao programa de apicultura;
u) Implantar programa de lavouras e hortas comunitárias;
v) Implantar programa de habitação rural;
w) Dar continuidade ao programa de piscicultura, visando a construção de

açudes e aquisição de alevínos;
x) Ampliação do Centro de Rodeios;
y) 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, na forma da Lei;
aa) Adquirir terreno para implantação do Projeto Fundo de Vale;
bb) Incentivar hortas de fundo de quintal;
cc) Implantar horto florestal na reserva indígena.
dd) Dar continuidade ao Programa de Patrulha Rural, na forma da Lei;
ee) apoio ao Programa de Turismo Rural;
ff) construção de Centro de Apoio do Trabalhador Rural Volante - CATV;
gg) manter as atividades do Centro de Treinamento Agropecuário;
hh) Construção de estrutura física para realização de cursos e treinamentos;
ii) desenvolver Programas de reflorestamento e matas ciliares na Reserva
jj) Indígena Tekohá;
kk) aquisição de material permanente para o Centro Cultural e Ambiental da

Reserva Indígena Tekohá;
II)Coordenar e Assessorar as atividades agropecuárias na Reserva Indígena
Tekohá;
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aa) Promover ações sócio-educativas aos participantes dos Programas Bolsa
Escola e Da Rua Para a Escola.

V- ESPORTE

a)
b)
c)
d)

• e)

f)
g)
h)
i)

j)

k)

Construir a cobertura das quadras poliesportivas;
Manter as atividades de iniciação esportiva e recreativa do Município;
Adquirir material permanente;
Instituir Programas de incentivo ao esporte amador;
Oportunizar a participação do Município em eventos esportivos a nível
regional;
Instalar luminárias e alambrados nas quadras do interior do Município;
Construir e reformar canchas de bocha no Município;
Construir campos de futebol suíço na sede e interior do Município;
Apoiar e incentivar os Clubes e Associações legalmente constituídas do
Município;
Incentivar às empresas que adotarem atletas para representar o Município em
competições de nível Regional e Estadual.
Promover atividades esportivas/recreativas com a Terceira Idade.

•
VI - HABITAÇÃO E URBANISMO

a) Manter os serviços de coleta e reciclagem 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) Adquirir terreno para ampliar o 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;
j) Pavimentar e conservar o interior do cemitério municipal;
k) Terceirizar o sistema de coleta de lixo;

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;
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mm) desenvolver programas de melhorias habitacionais na reserva Indígena
nn) Tekohá;
00) incentivar o cadastramento de Reserva Particular de Patrimônio Natutal -

RPPN;

IV - EDUCAÇÃO E CULTURA

a) Coordenar e assessorar as ações do FUNDEF;
b) Manter as atividades do Ensino Fundamental;
c) Adquirir material didático, pedagógico e de consumo para manutenção do

ensino;
d) Adquirir livros para incorporação ao acervo da Biblioteca Municipal;
e) Reequipar a Fanfarra Municipal;
f) Promover cursos de aperfeiçoamento aos professores, merendeiras e auxiliar

de serviços gerais;
g) Manter e distribuir a merenda escolar;
h) Promover e incentivar a prática da educação física e esportes nas Escolas

Municipais;
i) Criar programas para o desenvolvimento do Ensino Fundamental;
j) Incentivar e apoiar na melhoria das hortas escolares para complementar a

merenda;
k) Reparar e ampliar os estabelecimentos de ensino;
I) Dar garantia ao transporte escolar para os alunos do interior;
m) Manter o programa de atendimento odontológico aos alunos das Escolas

Municipais;
n) Adquirir equipamentos de informática e outros materiais permanentes para a

rede Municipal de Ensino;
o) Adquirir materiais pedagógicos específicos e material permanente especifico

para Classe Especial;
p) Adquirir veículos para transporte escolar;
q) Promover a participação do Município em eventos culturais;
r) Manter atividades escolares na Reserva Indígena Tekohá;
s) firmar e manter convênio com Entidades Governamentais ou não para apoio à

Educação e Cultura;
t) Repassar material didático indispensável gratuitamente para as crianças

comprovadamente carentes de la a 4a série do Ensino Fundamental;
u) Manter as atividades da creche municipal;
v) Manter as atividades do ensino infantil;
w) Coordenar e aplicar recursos provenientes dos programas "Dinheiro na

Escola" e Dinheiro Direto na Escola";
x) Coordenar o Programa de Garantia da Renda Mínima "Bolsa Escola";
y) Manter as atividades da Classe Especial;
z) Coordenar o Programa da Rua Para a Escola;
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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 e puericultura 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) Manter e implementar o Programa Saúde da Família;
q) Implantar e identificar as ações de vigilância sanitária;
r) Manter programa de capacitação e reciclagem para os profissionais da área

de saúde;
s) viabilizar o encaminhamento de deficientes a Centros Especializados.
t) Construir módulos sanitários afim do combate a verminoses e outras doenças.

VIII - ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

a) Manter e adquirir equipamentos e material permanente para o Centro
Comunitário;

b) Ampliar as instalações da Casa do Idoso;
c) Coordenar o Programa Super Sopa;
d) Construir e ampliar Centros Comunitários no interior do Município;
e) Manter os Programas de capacitação profissional;
f) Manter a Casa dos Idosos e o Programa Conviver/Asilar;
g) Adquirir equipamentos para a Escola Oficina "Cantinho do Trabalho";
h) Apoiar os Clubes de Mães e Associações Comunitárias, legalmente

constituídas em atividades beneficentes;
i) Manter o Programa Pró-Cidadania;
j) Coordenar o Programa de Distribuição de Alimentos - PRODEA;
k) Viabilizar programas visando a criação de frentes de trabalhos;
I) Coordenar o Projeto "Piá no Oficio";
m) Manter e implementar as atividades da Escola Oficina "Cantinho do Trabalho";
n) Adquirir veículo para o Conselho Tutelar;
o) Prestar assistência jurídica a pessoas carente.
p) Promover cursos de trabalhos manuais visando geração de renda às

participantes de Clubes de Mães e Associações Comunitárias
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IX - TRANSPORTE

•

a) Restaurar, readequar e conservar a malha rodoviária;
b) Cascalhar as estradas principais e vicinais;
c) Construir pontes, pontilhões e bueiros;
d) Adquirir veículos, 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 I OESTE
Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e um.
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Prefeito Municipal
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