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LEI N° 006/2005

Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício
financeiro de 2006 e dá outras
providências .

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

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1° Ficam estabelecidas as diretrizes gerais para a elaboração do Orçamento Geral do Município para
ao exercício de 2006, de conformidade com a presente Lei, obedecidos os princípios estabelecidos na
Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal nO4.320 de 17 de março de
1964 e na Lei Complementar nO 101 de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 2° A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento-programa para o
próximo exercício deverá obedecer a disposição constante do Anexo I, que faz parte desta lei.

Art. 3° As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender a
estrutura orçamentária e as determinações emanadas pelos setores competentes da área.

Art. 4° A proposta orçamentária, que não conterá dispositivos estranho à previsão da receita e à fixação
da despesa, face à Constituição Federal e á Lei de Responsabilidade Rscal, atenderá a um processo de
planejamento permanente, à desoentralização, à participação comunitária, e compreenderá:
I - O orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos e entidades da
Administração Direta;
11 - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades de saúde, previdência e
assistência social.

Parágrafo único - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, sua proposta parcial do
orçamento até o dia 15 de julho de 2005 .

Art. 5° A Lei Orçamentária dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da receita, atenção aos
princípios de:
!. Prioridade de investimento nas áreas sociais;
II. Austeridade na gestão dos recursos públicos;
II!. Modernização na ação governamental.

CAPÍTULO 11
DAS METAS n5CAIS

Art. 6° A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade,
universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas exceder a previsão da reoeita
para o exercício .
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~ lONa estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações da legislação tributária,
incumbindo à Administração o seguinte:
I. a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
II. a edição de planta genérica de valores de forma a minimizar a diferença entre as alíquotas nominais
e as efetivas;
III.a expansão do número de contribuintes;
IV. a atualização do cadastro imobiliário fiscal.

~ 20 As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de
maneira a equilibrar as respectivas despesas.

~ 30 Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, serão corrigidos monetariamente
segundo a variação estabelecida na legislação tributária do municipio.

~ 40 Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentár-iai~ +ElQ,Il"sos.financeiros
previstos na'J'}fogramação de desembolso, e a inscrição de Restos a Pagar estará limitada ao montante
das disponibilidades de caixa. 1 ...

Art. 8° O Poder Executivo é autorizado,'l1tlS termos da Constituição Federal, a:
I - Realizar operações de créditO&.por antecipação da receita, nos termos da legislação em v!gOl=;
11 - Realizar operaçõ~de crédito' até Qlimite estabelecido pela legislação em 'VigOr;
m - Abrir créditos-adicionais suplementares até o limite de 20,00% (vinte por cento) do orçamento das
despesas de cada Poder;
IV -Transpor, remanejar ou transfer-irrecursos, dentro de uma mesma categor-ia{je prog~o,-_
prévia autorização legislativa, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal.

Art. 9° Não sendo devolvido ao autógrafo de lei orçamentária até o início do .eXeFC-iGia4e-;rom;_-PoGer
Executivo, fica este' autorizado a realizar a proposta orçamentária, até a sua aprov~ e remessa pelo
Poder Legislativo, da base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

~ 1° Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do
seguinte;
I. Estabelecer a ProgralmlÇão Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso;
lI. Publicar até trinta ~ após o encerramento do bimestre, relatório resumido da execu~.
orçamentária, verificando o alcance das metas, e se não atingidas deverá realizar cortesde-tlot1lÇÕeS;
.m. O Poder Executivo emitirá ao final de cada quadrimestre, Relatório de Gestão fiscal,. avallaIldo o
cumprimento das Metas Fiscais, em audiênc-ia pública, perante a Comissão oosigRaGa. Ge cQArormiGaGe
com o ~ 10 do Art. 166 da ConstituiÇão Federal ou na Câmara de Vereadores;
IV. Os Planos, LOO, Orçamentos, prestação de Contas, parecer do Tribunal de CoRtas.do .EstaGo, serão
amplamente divulgados, inclusive na Internet, e ficará à disposição da comunidade.

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO FISCAL

Art. 10 O orçamento fiscal abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 11 As despesas com pessoal e encargos não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos
correspondentes e os aumentos para o próximo exercicio ficarão condicionados à existência de recursos,
expressa autorização legislativa, e às disposições emitidas no art. 169 do Constituição Federal, não
podendo exceder o limite de 60% da Receita Corrente Líquida Municipal.

Art. 12 Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os projetos e
atividades constantes do Anexo 111 que faz parte integrante desta Lei, podendo na medida das
necessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de
outras esferas do governo.
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Art. 13 A concessão de Auxílios e Subvenções dependerá de autorização Legislativa, através de lei
específica.

Art. 14 O município aplicará, no mlmmo, 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de
impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal.

Art. lS A proposta orçamentária, que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo até o dia 15 de
setembro, compor-se-á de:
I. Mensagem;
IL Projeto de lei orçamentária;
III. Tabelas explicativas da receita e despesas dos três últimos exercícios.

Art. 16 Integração à lei orçamentária anual:
I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo;
lI. Sumário geral da receita e despesa, por categorias econômicas;
lU. Sumário da receita por fontes, e respectiva legislação;
IV. Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração .

Art. 17 Poderá o Executivo Municipal se houver necessidade encaminhar novo anexo de Ações e
Prioridades na mesma época do encaminhamento do Projeto de Lei do Plano Plurianual - PPA para
possível adequação.

Art. 18 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e cinco.

i1iP
FAUSTINO RODRIGUES DE MAGALHÃES

Prefeito Municipal
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ANEXO I
Estrutura Orçamentária
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6rgão Unidade
EspecificaçãoOrcamentária

01 CAMARA MUNICIPAL
1.10 Secretaria da Câmara

02 CHEFIA DO EXECUTIVO
2.10 Gabinete do Prefeito
2.12 Junta do Serviço Militar

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.11 Departamento Administrativo
3.12 Departamento de Divulgação
3.13 Departamento de Pessoal

04 SECRETARIA DE FINANÇAS
4.11 Departamento de Tributação e Rscalização
4.12 Departamento de Contabilidade

05 SECRETARIA DE SERVIÇOS, VIAÇÃO E OBRA5 PÚBUCAS
5.11 Departamento de Obras Públicas
5.12 Departamento de Transportes
5.13 Departamento de Serviços Urbanos

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
6.11 Departamento de Educação
6.12 Departamento de Cultura
6.13 Departamento de Esportes

07 SECRETARIA DE SAÚDE
7.11 Departamento de Saúde
7.12 Departamento de Saneamento

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA I ABASTECIMENTO
8.11 Departamento de Fomento Agropecuário

09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
9.11 Departamento de Assuntos Comunitários
9.12 Departamento de Assistência Social

10 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNIcíPIO
10.01 Encargos Gerais do município

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99 Reserva de Continnência

•
ANEXOU

Das Metas Fiscais

Compatibilizar as despesas ao efeito comportamento das receitas, atendendo o princípio do equilíbrio
orçamentário. S6 gastar o que arrecadar.~

a) Das Receitas por Fontes

Valores em Rs 1.000Discriminacão 2006 2007 2008Receita Tributária 266 282 299Receita Patrimonial 45 48 51Receitas de Serviços 69 73 77Transferências Correntes 5.653 5.992 6.352Outras Receitas Correntes 1.265 1.341 1.421Total das Receitas Correntes 7.298 7.736 8.200Operações de Créditos 449 476 504Alienação de Bens 169 179 190Transferência de Capital 1.534 1.626 1.724Outras Receitas de Capital O O OTotal das Receita~e Capital 2.152 2.281 2.418TOTALDA6 ~ 9.450 10.017 10.618.'
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b} Das Despesas por Elementos
Valores em R$ 1.000

Discriminacão 2006 2007 2008
Despesas Correntes

2.585 2.740Pessoal e Encargos Sociais 2.438
Juros e Encargos da Dívida 86 91 96
Outras Despesas Correntes 4.049 4.292 4.550
Total de Despesas Correntes 6.573 6.968 7.386
Despesas de Capital
Investi mentos 2.637 2.795 2.962
Inversões Financeiras 96 101 107
Amortização da Dívida 121 130 138
Total de Despesas de Capital 2.854 3.026 3.207
TOTAL DE DESPESAS 9.427 9.994 10.593

Resumo
Receita 9.450 10.017 10.618
Despesas 9.427 9.994 10.594
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 23 23 24•

•

•
2006 2007 2008

DÍVIDA PÚBLICA % RCL % RCL % RCL
I DMDA FUNDADA
a. INSS 0.15 010 0.00
b. Paraná Urbano 1.00 0,90 0.90
TOTAL REDUCAO EM % RECEITA UOUIDA REAL 1.15 1,00 100
II DMDA FLUTUANTE
a. Restos a paQar 1.00 1,00 1.00
b. ConsiQnacões 1.00 1,00 100
TOTAL REDUCAO EM % RECEITA UQUIDA REAL 2.00 2,00 200
TOTAL REDUÇAO DNIDA PUBUCA/REC.UQ. REAL 3,15 3,00 290

•

.'

Valores em R$ 1.000
D - PATRIMONIO LIQUIDO I 2006 2007 I 2007

I - Elevar o Resultado do Ativo Real liquido do Balanco Patrimonial para I 3.500 4.000 I 4.500
E - DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS - MEMORIA E METODOLOGIA
I - MEMORIA DE CALCULO 2006 2007 2007
a. Receitas 9.450 10.017 10.618
b. Despesas 9.450 10.017 10.618c. Dívida Pública 11 12 12d. Patrimônio liquido 3.017 3.198 3.200II METODOLOGIA DE CALCULO

a. Receitas Inflação projetada Inflação projetada Inflação projetada
em 6% no ano em 6% no ano em 6% no ano

b. Despesas Inflação projetada Inflação projetada Inflação projetada
em 6% no ano em 6% no ano em 6% no ano

c. Dívida Pública Contrato Contrato Contrato
180/2002 do Pr 180/2002 do Pr 180/2002 do Pr
Urbano terminam Urbano terminam Urbano terminam
em 2009. em 2009. em 2009.d. Patrimônio Líquido Manutenção do Manutenção do Manutenção do
patrimônio no patrimÔnio no patrimônio no
patamar de patamar de patamar de
31/1212005 31/12/2005 31/1212005
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III - COMPARATIVODOS3 2003 2004 2005
EXERCícIOSANTERIORES .

ITENS FIXADO EXECUTADO FIXADO EXECUTADO FIXADO EXECUTADO
a. Receitas 6.800 6.724 8.410 6.952 8.320 6.478
b.Desoesas 6.800 7.147 8.410 6.628 8.320 6.389
c. Dívida Pública 450 404 400 967 550 550
d. Patrimônio Líauido 2.685 2.685 3.000 3.351 3.600 3.600

AÇAO
F - RISCOS FISCAIS - OCORRENCIAS 2006 I 2007 I 2008
PassivosContinaentes e Outros Riscos 0.00 I 0.00 I 000

ANEXOID
Programas de Governo

01 - CAMARA MUNICIPAL
Oraio/proaramas Objetivos e Metas

01.01 - Manutenção das Dar continuidade e aperfeiçoar o processo legislativo para
Atividades Leaislativas atendimento de matérias de comoetência da Câmara Municioal.
01.02- Reequipar as Instalações Dotar a Câmara Munidpal de móveis, equipamentos de som e de
do Legislativo informática no sentido de melhorar as condições de trabalho do

Leaislativo.
01.03- Contratação de Serviços Implantação de sistemas computadorizado visando a modernização
Técnicos especializados de dos serviços de controle interno e externo do Legislativo, quanto
informática aos principios da legalidade, legitimidade e economicidade

estabelecida oela Constituicão Federai e L.O.M.
01.04 - Implementação de Plano Implementar o plano de carreira dos servidores do Poder
de Carreira aos servidores do Legislativo, realizando concurso público para admissão de pessoal,
Legislativo. dispor sobre as formas legais de progressão, enquadramenta e

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

orofissionals.
01.06 - Construção da Câmara Construir e equipar o prédio próprio da Câmara Municipal com a
Municipal finalidade de dispor de local apropriado para a realização das

sessões legislativas, bem como ao desempenho das atividades
administrativas da Câmara.

01.07 - Aquisição de veículo. Proporcionar meios de locomoção para os vereadores, direção da
mesa e servidores no desemoenho de suas funcões.

01.08 - Aquisição de Informatizar os serviços Legislativos, aprimorando os métodos de
equipamentos e material controle externo e agilizando o processo Legislativo. A<;!m:tirirbens
permanente. móveis necessários a manutenção dos serviços adminis!filtivos do- . . Legislativo. Implantar acervo bibliográfico, com a aqttisição de

livros técnicos oferecendo maiores condições de consulta aos
Vereadores e principalmente às Comissões.

01.09 - Aquisição de veículo. Proporcionar meios de locomoção para os vereadores, direção da
mesa e servidores no desemoenho de suas funcões.

02 - CHEFIA DO EXEClITIVO
Ob"etivos e Metas

Proceder a estudos visando a construção do Paço Municipal em
condições de abrigar todas as unidades administrativas de forma a
adequar tanto para a evolução dos serviços internos quanto para o
atendimento da população.
O novo prédio deverá ser construído em área nobre de fácil acesso
a comunidade.

02.02- Ree ui ar as Instala es E ui ar as várias unidades administrativas da Prefeitura visando a
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03,17 - Manutenção das Assegurar ao servidor público municipal o acesso aos beneficios do
contribuições para o regime geral regime geral de previdência social.
de orevidência social.
03,18 locação de Imóveis, locar imóveis, equipamentos e maquinários para atender as
equipamentos e maquinários necessidadesda administração pública, visando a adequada

execuc:lo dos servlcos orestados,

04 - SECRETARIA DE FINANCAS
Oraão/oroaramas Obietivos e Metas

04,01- Reequipar a Secretaria de Dotar a Secretaria dos equipamentos necessários ao desempenho
Finanças das suas atividades visando a melhoria das condições de trabalho,

do atendimento ao público e do controle do Almoxarifado central.
04.02- Controle Interno Realizar as escriturações contábeis, financeiras, orçamentárias,

operacionais e patrimoniais do Município, no sentido de observar os
princípios da legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação
das subvenções e renúncias das receitas, nos termos dos artigos
31 e 70 da Constituição Federal, e da lei da Responsablltdade
Fiscal.

04,03- Recadastramento Proceder ao recadastramento imobiliário visando à atualização das
Imobiliário informações do cadastro Imobiliário no sentido de possibilitar maior

iustica fiscal nos lancamentos e cobrancas do IPTU.
04,04 - Contrair Empréstimos Contrair empréstimos em convênio com as esferas estadual e

federal, objetivando a aquisição de bens móveis e imóveis de
interesse oúblico.

04.05 - Gestão financeira, Aprimorar os procedimentos de administração tributária llb/sGando
maior eficiência e controle dos recursos arrecadados..Mililter o
equilíbrio fiscal. Atualizar planta genérica de valores. Implàntação
de postos de atendimento ao contribuinte, Promover o
recadastramento Imobiliário. Proceder a cobrança amigável ou
judicial da dívida ativa.

04.06 - Sistema tributário Aperfeiçoar o sistema de fiscalização de tributos municipais,
municioal. informatizando e aailizando os orocedimentos.

os - SECRETARIA DE SERVICOS VIACAO E OBRAS PUBUCAS
Oraão/oroaramas Obietivos e Metas

05.01- Construção de Moradias Implantar programas habitacionais em convênio com as esferas
Estadual e Federal no sentido de construir novos núcleos
residenciais, bem como reforma de moradias, objetivando o
atendimento à população de baixa-renda (Art.23, IX da
Constituição Federa!)',

05,02 - Pavimentação asfáltica de Executar pavimentação asfáltica em vias urbanas com a
vias urbanas e construção de canalização de águas pluviais.
obras complementares
05.03 - Construções e Ampliar as áreas verdes da cidade no sentido de oferecer melhores
reurbanização de Praças, Parques, condições de vida a população, bem como executar obras de

I iardins e avenidas reurbanizac:lo e adaotacão de oracas e avenidas,
05,04 - Manutenção da Usina de Manter o sistema de coleta de lixo orgânico e seletivo, visando o
reclclaaem de Uxo reaoroveitamento de materiais recicláveis.
05.05 - Manutenção do Aterro Manter o aterro sanitário visando torná-lo capaz de absorver a
Sanitário demanda.
05.06 - Manutenção, Ampliação e Coordenar em conjunto com a concessionária, projetos de
melhoria de Rede de Iluminação iluminação pública e atendimento domiciliar de energia elétrica em
Pública, áreas que não sejam dotadas deste melhoramento e manter o

serviço em perfeitas condll;Ões.
05,07 - Ampliação da Rede Coordenar em conjunto com a empresa de telefonia a ampliação de
Telefônica linhas telefônicas objetivando melhorar os meios de comunicação

do Municíoio,
05.08 - Reorganização do Sistema Implementar nova organização do sistema de sepultamento com
de Seoultamento reestruturação das cemitérios existentes.
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05.09 - Implantação das sarjetas Melhorar as condições de tráfego de veículos e passageiros no
e drenagem de áauas oluvlals sentido de oferecer condicões de trafegabilidade.
05.10 - Arborização da cidade Arborizar vias, praças e jardins da cidade visando melhorar o clima

tornando-o mais ameno, bem como ampliar as áreas de lazer.
Planejar e executar a construção, melhoramento, adequação,

05.11 - Construção, Manutenção, readequação e manutenção e abertura de estradas vicinais,
adequação, readequação e abertura objetivando melhorar as condições de tráfego e escoamento da
de estradas vicinais. produção agrícola, permitindo a trafegabilidade mesmo em

condicões adversas de tempo.
05.12 - Construção de barracão no

iAbrlgar veículos, máquinas e equipamentos da municipalidade .Ipátio de máquinas.

05.13 - Pavimentação poliédrica. Executar obras de pavimentação poliédrica em ruas e avenidas do
oerímetro urbano e estradas vicinais.

05.14 - cascalhamento de estradas
Executar obras de cascalhamento em estradas vicinais.vlcinais.

05.15 - Manutenção, expansão e
Adquirir e manter a frota de máquinas e veículos, dotando-os derenovação da frota de máquinas e
condições necessárias à boa execução das obras e serviços urbanos.veículos.

05.16 - Aauisição de britador. ornar o Município auto-suficiente na produção de pedra brita.
05.17 - Conservação, melhorias e

Melhoria nas condições de trafegabilidade nas estradas vicinais.construção de pontes e bueiros.
05.18 - Obras de infra-estrutura Executar obras de meio-fio, galerias de águas pluviais, abrigo para
urbana. Ipassageiros entre outras.
05.19 - Obras de melhorias no Executar obras de melhorias no cemitério municipal, tais como
cemitério municipal. construção de muro e drenaaem, entre outras.

05.20 - Arborização urbana. Manter e expandir a arborização urbana, promovendo as podas nas
épocas devidas.

05.21 - Aquisição de Pedra
Adquirir pedra irregular para aplicação em obras de pavimentação.Irregular.

05.22 - Conservação e limpeza de
Manter os serviços de limpeza e conservação de ruas e avenidas.ruas e avenidas.

05.23 - Transporte de terra. Atender as construcões aterros calçamento e jardins.

05.24 - Serviços de máquinas. Oferecer serviços de máquinas para atendimento dos programas do
governo municipal.

05.25 - Aquisição de equipamentos Adquirir equipamentos e material permanente necessário ao
e materiais permanentes. desempenho das atividades do setor.
05.26 - Manutenção da pedreira

Manter os serviços da pedreira municipal.municioal.

05.27 - Construção de portais Implantar portais nas entradas do Município para embelezamento do
loerímetro urbano.

05.28 - Construção de Ciclovia Construção de ciclovia no sentido de oferecer melhores condições de
vida e seguranca a oooulacão.

06 - SECRETARIA DE EDUCA
ramas

06.02 - Manutenção da educação
infantil.

o CULTURA E ESPORTES
Ob'etivos e Metas

Manter nos termos da legislação vigente o ensino fundamental de
boa qualidade, valorizando o magistério e desenvolvimento ações
ermanentes de a erfei amento.

Capacitar a criança de O a 6 anos para iniciar o processo
pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de
atividades que promova os seus desenvolvimentos sociais, físicos e
intelectuais.

06.03 - Expansão, adaptação, ConstrUir,. ampliar, re~ormar, equipar e ~anter a estrutura física da
ampliação e melhorias das unidades rede mUniCipal de ensino e de educação Infantil, adaptando-a ao uso
escolares e de educação infantil por portadores de deficiência física e proporcionando ao estudante

ambiente melhor e mais a radável ara o estudo.
06.04 -Equipamentos e material Equipar as Unidades Escolares com móveis e equipamentos para
ermanente. su rir as necessidades e ra o melhor desem enho dos trabalhos.

,
•
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06.04 - Sala de eventos.
Construir sala para reuniões, cursos, palestras e demais eventos a
serem realizados oelo Deoartamento de Educacão.

06.05 - Aquisição de terrenos.
Adquirir terrenos para construção de creches, unidades escolares,
ouadras esoortivas e Estádio Municioal.

06.06 - Construçã0a:, prédio da Dotar a Secretaria de Educação de local apropriado para o
Secretaria de Educa o. desenvolvimento de suas atividades.
06.07 - Implantação, expansão,

Dotar as escolas de locais apropriados para o ensino de informática.ampliação e melhorias de salas de
Informática.
06.08 - Manutenção da merenda Fornecer Merenda Escolar para a rede municipal de ensino
escolar. fundamental educarão infantil e creche.
06.09 - Cursos de capacitação de Capacitar e aprimorar o conhecimento dos professores e
docência. orofissionais da educacão da rede municioal de ensino.

Oportunizar a participação em cursos, seminários, congressos e

06.10 - Partidpação em cursos, outros eventos do gênero. Inclusive pagamento de passagens,
combustível e estadia para deslocamento de alunos e deseminários, congressos e demais profissionais da educação, em cursos de capacitação e em viagenseventos. de estudos, pesquisas e eventos esportivos, dentro e fora do
munlcíoio.

06.11 - Aquisição de acervo, Dotar a Biblioteca Pública de mobiliáriO, equipamentos e acervomobiliário e equipamentos para a bibliográfico, garantindo o bom funcionamento.Biblioteca.

06.12 - Aquisição de veículos. l4dquirir veículos para transporte alunos, profissionais da educação e
funcionários da área de educacão em suas atribuicões.

06.13 - Manutenção do transporte Proporcionar transporte aos alunos do ensino fundamental, médio e
escolar. suoerior.

06.14 - Ensino integral na rede Propiciar aos alunos da rede municipal de ensino atividades em
tempo integral abrangendo, além do :~~ino normal, a prática demunicipal de ensino. esoortes. informática artes e oreoara o orofissionalizante.
Formalizar convênios com entidades públicas e privadas, fundações

06.15 - Formalização de convênios e organizações não governamentais que possibilitem a implantação
com entidades públicas e privadas. de cursos profissionalizantes e superiores no município, bem como

atendimento a PPD.

06.16 - Bolsa escola. Desenvolver ações para a manutenção do programa do governo
federal de bolsa escola ou outros oue venham substituí-lo .

06.17 - Programa Dinheiro Direto Desenvolver ações para a manutenção do programa Dinheiro Direto
na escola. na Escola do aoverno federal.
06.18 - Educação de jovens e Manter as atividades da educação de jovens e adultos.adultos.
06.19 - Educar;;o esnecial. Manter as atividades de educacão esoecial.
06.20 - Construção do centro Construir e equipar o centro Cultural com o objetivo de viabilizar a
cultural imnlantacão de esoaco físico adeauado oara as atividades culturais.
06.21 - Manutenção das atividades Desenvolver atividades culturais, com a manutenção dos espaços
culturais. existentes.
06.22 - Manutenção de

Manter a assistência odontológica e psicológica aos alunos da redeatendimento odontológico e
nsicolóoico à estudantes. municipal de ensino.

06.23 - Realização de eventos Realização de festivais, expOSições, rodeios, concursos, espetáculos,
peças teatrais e exposições artísticas e culturais que desenvolvam aculturais
cultura no Municínio.

06.24 - Construção de barracões no Dotar o centro de rodeios de infra-estrutura necessária para a
Centro de Rodeios realizarão de atividades.
06.25 - Criação do Coral e Fanfarra

Viabilizar a formação de Coral e Fanfarra Municipal.Municinal.
06.26 - Apoio a jogos e eventos Realização de campeonatos municipais, participação em
esnortivos. camoeonatos reoionais disoonibilizar transoorte oara atletas.
06.27 - Manutenção das atividades Incentivar a prática esportiva mantendo e equipando os pólos
esnortivas comunitárias . esnortivos.
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06.04 - Sala de eventos.
Construir sala para reuniões, cursos, palestras e demais eventos a
serem realizados pelo Departamento de Educação.

06.05 - Aquisição de terrenos.
Adquirir terrenos para construção de creches, unidades escolares,
auadras esportivas e Estádio Municipal.

06.06 - Construção do prédio da Dotar a Secretaria de Educação de local apropriado para o
!secretaria de Educação. desenvolvimento de suas atividades.
06.07 - Implantação, expansão,

Dotar as escolas de locais apropriados para o ensino de informática.ampliação e melhorias de salas de
Informática.
06.08 - Manutenção da merenda Fornecer Merenda Escolar para a rede municipal de ensino
escolar. fundamental educacão infantil e creche.
06.09 - Cursos de capacitação de Capacitar e aprimorar o conhecimento dos professores e
docência. profissionais da educação da rede municipal de ensino.

Oportunizar a participação em cursos, seminários, congressos e

06.10 - Partidpação em cursos, outros eventos do gênero. Inclusive pagamento de passagens,
combustível e estadia para deslocamento de alunos e de

seminários, congressos e demais profissionais da educação, em cursos de capacitação e em viagens
eventos. de estudos, pesquisas e eventos esportivos, dentro e fora do

munidoio.
06.11 - Aquisição de acervo, Dotar a Biblioteca Pública de mobiliário, equipamentos e acervomobiliário e equipamentos para a bibliográfico, garantindo o bom fundonamento.Biblioteca.

06.12 - Aquisição de veículos. Adquirir veículos para transporte alunos, profissionais da educação e
funcionários da área de educacão em suas atribuicões.

06.13 - Manutenção do transporte Propordonar transporte aos alunos do ensino fundamental, médio e
escolar. superior.

06.14 - Ensino integral na rede Propiciar aos alunos da rede municipal de ensino atividades em
tempo integral abrangendo, além do ensino normal, a prática demunicipal de ensino. esportes, informática, artes e preparação profiSSionalizante.
Formalizar convênios com entidades públicas e privadas, fundações

06.15 - Formalização de convênios e organizações não governamentais que possibilitem a implantação
com entidades públicas e privadas. de cursos profissionalizantes e superiores no município, bem como

atendimento a PPD.

06.16 - Bolsa escola. Desenvolver ações para a manutenção do programa do governo
federal de bolsa escola ou outros oue venham substituí-lo .

06.17 - Programa Dinheiro Direto Desenvolver ações para a manutenção do programa Dinheiro Direto
na escola. na Escola do aoverno federal.
06.18 - Educação de jovens e Manter as atividades da educação de jovens e adultos.adultos.
06.19 - Educação especial. Manter as atividades de educação especial.
06.20 - Construção do centro Construir e equipar o centro Cultural com o objetivo de viabiUzar a
cultural implantacão de esoaco físico adeauado oara as atividades coltor ais.
06.21 - Manutenção das atividades Desenvolver atividades culturais, com a manutenção dos espaços
culturais. existentes.
06.22 - Manutenção de Manter a assistência odontológica e psicológica aos alunos da redeatendimento odontológico e
osicolóaico à estudantes. municipal de ensino.

06.23 - Realização de eventos Realização de festivais, expOSições, rodeios, concursos, espetáculos,

culturais peças teatrais e exposições artísticas e culturais que desenvolvam a
cultura no Municíoio.

06.24 - Construção de barracões no Dotar o centro de rodeios de infra-estrutura necessária para a
Centro de Rodeios realização de atividades.
06.25 - Criação do Coral e Fanfarra

Viabilizar a formação de Coral e Fanfarra Municipal.Municipal.
06.26 - Apoio a jogos e eventos Realização de campeonatos municipais, participação em
esportivos. camoeonatos reaionais, disponibilizar transporte para atletas.
06.27 - Manutenção das atividades Incentivar a prática esportiva mantendo e equipando os pólos
'sportivas comunitárias. esoortivos.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Oraão/~aran1as Obtetivos e Metas

Manter os atendimentos do Sistema Unico de Saúde através de
07.01 - Atenção básica. convênios, consórcios intermunicipais, consultas especializadas,

.xames ciruroias entre outros.
07.02 - Fornecimento de /!'uxiliar as pessoas carentes na aquisição de medicamentos que não
medicamentos. fazem oarte da farmácia básica.
07.03 - Ampliação do centro de Proporcionar espaço físico adequado para o atendimento da
saúde. oODulacão.

07.04 - Ampliação da frota de
Adquirir veiculos visando melhorar as condições de transporte de
pacientes que necessitam de deslocamento para tratamento de

eículos saúde e das condicões de trabalho da Secretaria de Saúde.
07.05 - Expansão, ampliação e Expandir, ampliar e realizar melhorias e reformas nas unidades de
melhorias das unidades de saúde e ~aúde e hospital municipal, visando oferecer melhores condições aos
hosoital municloal usuários da saúde Pública .

07.06 - Equipamentos e material
Equipar as Unidades de Saúde e hospital municipal com móveis e
equipamentos para suprir as necessidades e para o melhor

permanente. desemoenho dos trabalhos.
07.07 - Informatização do sistema Agilizar os serviços de atendimento e controle das informações das
de saúde. Unidades de Saúde.
07.08 - Atendimento odontológico e Manter o atendimento odontológico e fisioterapeutico nas Unidades
fisioteraoeutico. e Centro de saúde.

07.09 - capacitação e
r-tlabilizar a capacitação de .recursos humanos e a realização de
cursos, palestras e outrãseventos, visando a capacitação e o

aperfeiçoamento servidores aoerfeicoamento dos seril1llOres da área de saúde.
07.10 - Implantar Sistema de Controlar de forma mais efiCiente a prestação de serviços, tanto da
Avaliação e Controle dos Serviços rede pública quanto da rede privada prestadora de serviços
de Saúde. contratados. visando maior eficiência e agilidade no sistema.
07.11 - Consultas esoecializadas. IAtender as-""ssoas de baixa renda com consultas esoecializadas.
07.12 - Consultas de urgência e Prestar atendimento em plantões médicos.
emeraência .
07.13 - Servicos de ambulatório. Efetuar orocedimentos de baixa complexidade em ambulatórios.
07.14 - Exames especializados, Proporcionar aos pacientes o atendimento com exames
radiolóllicos e laboratoriais esoecializados radlolóoicos e laboratoriais.
07.15 - Internamentos Fornecer internamento ao paciente, quando esgotadas as quotas do
hosoitalares. SUS.
07.16 - Auxilio a mãe llestante. Conceder auxilio oara parto normal ou cesariano às mães llestantes.
07.17 - Cirurgias emergenciais
especializadas dentro e fora do Conceder auxilio para cirurgias especializadas em emergências.
Municíoio.
07.18 - Auxílios a testes Conceder auxilio a testes anestesiológicos aos pacientes que
anestesiolóllicos. necessitarem em clrumias emeroenclais.
07.19 - Auxílio a passagem e Conceder passagens e hospedagens a pacientes para tratamento
hosoedallem. médico fora do Municíoio.
07.20 - Fornecimento de órteses e Fornecer aparelhos a pacleRtes portadores de deficiências.
loróteses.
07.21 - Auxilio a transoortes. Fornecer locomocão de oaclentes em tratamento esoecializado fora

•
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06.28 - Manutenção, expansão e
melhorias de ólos des ortivos.
06.29 - Aquisição de material
ermanente.

06.30 - Implantação de
brinquedoteca .

06.31 - Apoio a eventos e
atividades de lazer.

Manutenção de ginásios, quadras esportivas, campos de futebol e
demais locais utilizados ara a rática de es ortes.
Dotar os pólos desportivos de equipamentos necessários e
suficientes ra a rática es ortiva.
Construir sala e adquirir brinquedos para implantação de
brinquedoteca, visando local apropriado para recreação e lazer das
crian s.
Proporcionar a oferta de atividades relacionadas ao lazer da
coletividade através da rom ão de eventos.
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do Municíoio.
07.22 - Manutenção do programa

Prestar atendimento de puericultura a crianças do município.de Puericultura.

07.23 - Saúde preventiva. Promover ações de saúde preventiva para crianças, adolescentes,
idosos e aestantes.
Manutenção do sistema de informação e divulgação dos serviços de

07.24 - Campanhas educativas. saúde, através da imprensa, campanhas educativas, reuniões,
imaressas. oalestras e outros.

07.25 - Realização de eventos Realização de conferendas, seminários, cursos, palestras,
seminários e outros, abordando temas de área de saúde parasobre saúde pública.
esclarecimentos e orientacão.

07.26 - Vigifllncia sanitária e Manutenção dos serviços de vigifllncia sanitária nas áreas de
saneamento básico, alimentação e zoonoses e de vigilllnciaepidemiológica.
eoidemiolóaica inclusive realizacão de camoanhas de vacinacão.

07.27 - Erradicação do mosquito
Desenvolver ações para evitar a propagação e criação do mosquito.Aedes Aeavotv

07.28 - Farmácia básica. Manutenção e ampliação do abastecimento da farmáda básica das
unidades de saúde.

07.29 - Códiao sanitário municioal. Elaboracão e imolementacão do códiao sanitário municioal.
07.30 - Fundo Municioal de Saúde Manutencão das atividades do Fundo Municioal de saúde.
07.31 - Manutenção, expansão e Manter os sistemas de abastecimento de água em perfeitas

condições, proporcionando as comunidades beneficiadas águamelhorias na rede de distribuição
tratada de qualidade, inclusive na Reserva indígena Tekoháde água potável.
Annetete.

07.32 - Manutenção, expansão e Proporcionar abates dentro das normas de higiene e segurança,
melhorias do Abatedouro Municioal. evitando o abate clandestino.
07.33 - Rede de esgoto. Implantar rede de esgoto, permitindo o tratamento dos dejetos

residenciais e comerciais.
07.34 - Bolsa Alimentação Desenvolver ações para manutenção do governo federal do Balsa

alimentacão ou outro Que venha a substituí-lo.
07.35 - Manutenção de equipe Manter em convênio com a FUNASA, equipe de profissionais
multidisciplinar de assistência multidisciplinares para atendimento da saúde da população
indíaena. indíaena.
07.36 - Construção dos Módulos

Construir Módulos Sanitários para famílias carentes do município.!sanitários .

08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA I ABASTECIMENTO
Oraão/oroaramas Objetivos e Metas

08.01 - Incentivo a produção de Oferecer aos produtores rurais alternativa de renda com fruticultura
e olericultura, incentivando-os e implantando centros dehortifrutigranjeiros.
comercializaeÍio .

08.02 - Adubação orgllnica. Difundir a prática de aumento da matéria orgllnica do solo,
melhorando a textura e estrutura aumentando a orodutividade.

08.03 - Incentivo a psicultura. Oferecer alternativa de renda aos produtores rurais, incentivando a
construcão de acudes .

.08.04 - Incentivo a avicultura. Incentivar a criação de aves de corte e produção de ovos como
alternativa de renda ao orodutor rural.

08.05 - Incentiva ao plantio de Incentivar os produtores rurais no plantio de mudas de plantas
lantas medicinais. medicinais.

08.05 - Incentivo a apicultura. Incentivar a criação de abelhas para a produção de mel e derivados
como fonte alternativa de renda do orodutor rural.
Dar apoio e incentivo aos pecuaristas de gado de leite e de corte,

08.07 - Incentivo a bovinocultura. visando a melhoria do rebanho e aumento da produção, mediante
assistência técnica, inseminação artificial, melhoria de alimentação e
reforma de oastaaens.

08.08 - Manutenção e melhorias no Manter as atividades do Centro de Produção I Centro de
Centro de Produção I Centro de Treinamento, dotando-o de equipamentos necessários para o seu"'relnamento . funcionamento.

Rua Marechal Castelo Branco, 597. Telefones/Fax: (45) 272-1141/272.1119
85896.000 . Diamante D'Oeste . Paraná



Estado do Paraná

Jr£feituraJffi{unicipal De ~iamante~' @ezi£
CNPJ 77.817.476/0001-44

•

•

•
•

,
•

08.09 - Manter e equipar o Centro Manter a estrutura fisica e promover ações pertinentes no centro de
Educação Ambiental, bem como equipá-lo com móveis ede Educação Ambiental eouioamentos adeauados a sua finalidade.

08.10 - Manutenção e expansão da Manter e adquirir novos equipamentos e implementos para a
Inatrulha rural. oatrulha rural.
08.11 - Programa de Distribuição Manter Programas de Distribuição de sementes, na forma da Lei.de sementes
08.12 - Incentivo ao plantio de Incentivar e apoiar o produtor no plantio do milho.milho .
08.13 - Incentivo ao plantio de Incentivar e apoiar o produtor no plantio do feijão.feiião.
08.14 - Incentivo a cotonicultura. Incentivar o plantio de alQodão mediante aooio técnico.
08.15 - Incentivo a suinocultura. Estimular os orodutores visando o incremento da oroducão.
08.16 - Implantar o Fundo de Manter recursos em instituições financeiras para fomento da
Desenvolvimento Aorooecuário. aaricultura e oecuária.

Manter e atualizar o cadastro das propriedades rurais de forma a
08.17 - cartão de produtor rural. oferecer subsídios para a determinação das ações do Município na

aaricultura e oecuária.
08.18 - Programa de recuperação Corrigir a acidez do solo, incentivar a adubação verde, orgânica e
da fertilidade do solo. auímica.
08.19 - Programa de conservação Recuperar os solos degradados, trabalhar a bacia hidrográfica.de solos e áauas.
08.20 - Manutenção da assistência

Auxiliar o produtor rural com a difusão de tecnologia.técnica rural.
08.21 - Manutencão de Vila rural. Auxiliar e incentivar os vileiros em suas atividades aorooecuárias.
08.22 - Aoricultura oroânica. Manter o plantio de produtos aarícolas sem o uso de aarotóxicos.
08.23 - Coleta de embalagens de

Manter Programa de Coleta de embalagens de agrotóxicos.anrotóxicos
08.24 - Realizar campanhas de

Efetuar ações que impeçam a propagação de pragas e doenças.vinilância sanitária animal.
08.25 - Promover palestras e Possibilitar ao produtor o acesso a novas técnicas e a modernização
treinamentos. do cultivo.
08.26 - Irriaacão. molantar irrigação para melhoria da oroducão aorícola.
08.27 - Manutenção e

Contribuir para que o pequeno agricultor possa comercializar suaaperfeiçoamento da feira do
lorodutor. produção diretamente com o consumidor.

08.28 - Aquisição de veículos. Adquirir veículos visando a melhoria nos atendimentos efetuados
Dela Secretaria de Agricultura.

08.29 - Coleta de lixo rural. Manter serviço de coleta de lixo reciclável nas comunidades do
interior.

08.30 - Plantio de eucaliotos. Promover o olantio de eucaliotos como alternativa de renda.

08.31 - Manutenção do Viveiro Manutenção do Viveiro Municipal visando fornecer muda a serem
usadas na arborização da cidade e remodelação das praças públicasMunicipal
e manutencão do oroorama florestas municióais.

08.32 - Incentivo a Construção de Incen~i~;, na forma da Lei, a construção de aviários, visando a
IAviários amolia o de renda ao aoricultor.

Manter projetos e programas de desenvolvimento agropecuários,
conversação de estradas, cultivo de mudas para fabricação de

08.33 - Manutenção das atividades artesanato, criação de animais silvestres, reflorestamento,
na reserva indígena fruticultura, com recursos do ICMS Ecológico e através de convênios

com governos estadual e federal, Itaipu binacional e entidades não
Qovemamentais. .

08.34 - Manutenção do programa Executar programa de contenção de enxurradas (murundus, base
de murundus larQa) nas orooriedades rurais, em convênio com a Itaiou Binacional.

09 - SECRETARIA DE ASS
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09.01- Assistência Social Geral Erradicação da pobreza e marginalização, e redução das
desigualdades sociais nos termos do artigo 3°, IH e artigo 23, X da
Constituicão Federal.

09.02- Assistência à Criança e ao Assegurar à criança e ao adolescente em conjunto com a família, à
Adolescente sociedade e o Município com absoluta prioridade, o direito à vida, à

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à
profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda a forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e
opressão nos termos do art. 227 da Constituicão Federal.

09.03 - Auxílio funeral
Atender famílias carentes com auxílio funeral, mediante
fornecimento de umas fúnebres.

09.04 - Cestas básicas
Atender as necessidades básicas de alimentação de famílias carentes
em situação de precariedade.

09.05 - Distribuição de óculos Atender oessoas carentes aue necessitem de óculos.
09.06 - Auxílio para emissão de Resgatar a cidadania atendendo pessoas carentes com a emissão de
documentos documentos oessoais.

09.O7 - Apoio ao associativismo
Apoio às associações, entidades não-governamentais, clubes de
mães e de serviços na implantação de infra-estrutura física, visando

comunitário sua autonomia e indeoendência administrativa.
09.08 - Apoio às atividades Fomentar as atividades das associações comunitárias visando a
comunitárias intearacão da comunidade.
09.09 - Auxílio a Pastoral da Desenvolvimento de atividades voltadas à proteção da criança e do
Crianca adolescente.

09.10 - Passagens e hospedagens
Auxiliar com passagens e hospedagem pessoas carentes que
necessitem do benefício em situad5es emernenciais. .

09.11 - Distribuição de mantas e Ofertar mantas e cobertores para famílias carentes, durante o
cobertores período de inverno.
09.12 - Manutenção do Clube de Promover o atendimento a gestantes carentes, através de palestras,
oestantes cursos e confeccão de enxovais.

09.13 - Atenção a terceira idade Promover ações de atendimento ao idoso, bem como ao grupo da
terceira idade orooorcionando melhores condicões de vida.

09.12 - Auxílio ao transporte ~uxiliar a locomoção de idosos, monitores, clubes de mães, creches,

comunitário
orientadores, clube de damas, velórios, formação de jovens e
comunidades.

09.13 - Manutenção da Assistência Manter a Assistência Jurídica gratuita a pessoas carentes, visando
Jurídica encaminhamento de documentos e orocessos.
09.14 - Combate a necessidades Assistir crianças e idosos com carências alimentares.
emeraenciais e desnutricão
09.15 - Desenvolvimento do Manter e apoiar a produção de artesanato.
artesanato

09.16 - Aquisição de veículo para a Adquirir veículo para auxiliar no desenvolvimento das atividades de

Assistência Social assistência social geral, nas visitas domiciliares e na entrega de
benefícios.

09.17 - Manutenção Conselho Manter e auxiliar as atividades do conselho tutelar.Tutelar
09.18 - Manutenção do veículo para Auxiliar o desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar.
o Conselho Tutelar '
09.19 - Manutenção do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e Manter o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
do Adolescente
09.20 - Manutenção do Fundo Repassar recursos financeiros ao Fundo Municipal de Assistência
Municioal de Assistência Social Social visando o desenvolvimento de ames de assistência social.
09.21 - Enfrentamento da oobreza Viabilizar manter e implantar oroietos de enfrentamento a oobreza.
09.22 - Manutenção do Programa Manter, coordenar e acompanhar o Programa Pro Moradia as
Pro Moradia famílias carentes.
09.23 - Manutenção das ações de Manter, expandir, melhorar e adequar a infra-estrutura fisica, de
assistência social aeral recursos humanos e de eauioamentos oara unidades Que
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desenvolvem orooramas sociais.

09.24 - Expansão, ampliação e Construir, ampliar e melhorar centros comunitários visando dotar as

melhorias de centros comunitários. localidades de espaço físico adequado para o desenvolvimento de
atividades oomunitárias.

09.25 - Manutenção da casa do
Manter e implementar as atividades da casa do Idoso.idoso.

09.26 - Equipar a casa do idoso Adquirir moveis e equipamentos para estruturar o centro de
convivência do idoso e as casas lares.

09.27 - Manutenção do Programa
Manter as atividades do Programa Sentinela.Sentinela

09.28 Manutenção do Programa Manter, acompanhar e coordenas o Programa de Erradicação do
PETI ITrabalho Infantil - PETI
09.29 - Aquisição de equipamentos Equipar os centros comunitários da sede e interior visando
Dara centro Comunitário. 10roDorcionar maior conforto às comunidades.
09.30 - Manter comissão de defesa ImPlem~:r programas de apoio à calamidade pública, visando a
civil estrutura o e aDoio a comunidade em oeral.
09.31 - Manutenção da reserva Manter a reserva indígena através de ações de assistência ao
indfoena. indíoena.
09.32 - Construção de moradias Viabilizar através de convênios, a construção de moradias indígenas
indíaenas na Reserva Tekohá Annetete.
09.33 - Encaminhamento de iAuxiliar no preparo da documentação, encaminhamento E! transporte
Benefícios, pensões e auxilios de munícipes para viabilizar aposentadorias, pensões e Auxílios
sodais 'unto ao INSS.

Manter o pagamento dos benefícios previdenciários.

Assegurar ao servidor público municipal o acesso aosj:lellefícios do
PASEP - Patrimônio do Servidor Público.

10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNIC PIO
Ob"etivos e Metas

Promover a amortização das parcelas de ftnandamentos efetuados,
mantendo o controle e acom anhamento à evolu o da divida.

O iol ro ramas
10.01 - Gestão da dívida fundada
interna.
10.02 - Manutenção de
a osentadorias e nsões.
10.03 - Manutenção das
contribui ões ara o PASEP.

•
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