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LEI
Art. 1 - FicaM estabelecidos
nos terMOS desta Lei~
gerais para a eJaboracao do OrcaMento

as diretrizes
do Município,

relativo ao Exercício Financeiro de 1991.
.:

Art. 2 - No projeto de Lei OrcaMentaria~
as- receitas
pesas serao orcadas segundo os precos vigentes
de 1990.
•

Na Lei

c ons t'::ir.;:\ i:i\tltor i Z,i:1.C
'-:.iO Pi"1r.c.l,:

OI"C arn(-?nt~iri;':i

I - Corrigir

os

variacao

e as des
em agosto

valores do projeto de Lei

de

. precos

prevista

segundo

a

para

o
pe;iodo
c oMpreE-!nd i do
el'"ltr<:.? os fi)E~Sf.~S
de .::.,
g()~ito e de dezeMbr"o
de 1990, explicitando
os criterios adotados.
II - EstiMara

os valores da receita e fixara os vi,l ()f'E-~S
da despesa
de acordo COM
a variacao
de pr'ecos
prevista
para o exercicio de 1991, ou COM Dutl"O

criterio que estabeleca~
Art~ 3 - Nao poderao ser incluídas despesas COM aquisicao,
ou inIcio de obras e ainda novas locacoes ou arrendamento
de
iMoveis~
para adMinistracao
pub]ica~ r'esalvada as rela
cionadas COM as prioridades
estabelecidas
no anexo desta
lei e expressaMente especificada
na lei orcaMentaria.

•

Art~ 4 - A

Lei

OrcaMentaria,

destinara

recursos

AdMinistracao
atividades

e

Publica

tipicos

Estaduais,

especificaMente

beM
para

COMO

a

suas

alteracoes,

execucao

direta,

Municipal~

de

das AdMinistracoes

ressalvando-se

nao
pela

projetos

Publicas

aqueles

e

Federais

autorizados

por Lei.

Art~ 5 - Nao poderao
ser fixadas
despqsas
definidas as fontes de recursos

seM

que

estf.d

~~M

u

Art. 6 - O Montante das despesas nao devera ser superior ao
receitas~

das

Para grafo UnicQ - As despesas poderao~ eM carater excepcional~

no

decorrer
excesso

do exercício,
superar as receitas desde que o
de despesas seja financiado por operacoes
de

credito nos terMOS do artigo 167~
Federal.

",,"to

7

!.~

Para efeito
Constituicao
COM

~essoal

111,

da Constituicao

do disposto do art.169 para grafo
Uni co,
da
Federal,
fica estabelecido
que e'S dl"-:'SPE-~'~:"j;lS

e encargos sociais nao poderao

e>(Cedel"

o

-~

liMite

estabelecido

Constitucionais

no art~

38 do Ato das

Disposicoes

Transitorias.

Art. 8 - As despesas COM custeio adMinistrativo e operacional nao
poderao ter aumento superior a variacao do indice
oficial
de inflacao eM relacao a despesa projetada
do
exercicio
de 1990,
salvo
no caso de
cOMprovada
insuficiencia
decorrente
de
expansao
patriMonial,
increMento
físico de servicas a cOMunidade ou de novas
atribuicoes
recebidas
no exercício
de 1990 ou no

decorrer de 1991.
Par~1grc\fo

Unica
- Para efeito de calculo,
ficam excluídas
do
dispo;;to neste artigo as despesas indicadas nos artigos

3, 4, 7 e 8, paragrafo

unica,

desta Lei~

Art. 9 - O relataria biMestral de que trata o ~rt. 165, paragrafo
3,
de

da Constituicao Federal,
demonstrara,
prograMacao
de cada orgao,
fundo ou

por categoria
entidade,
as

despesas realizadas COM:
I - Diarias relativas a trabalho fora da sede;
11 - Consultoria de qualquer espacia;
111 - Publicidade e propaganda.

•

IV - DESPESAS COM PESSOAL,MATERIAL,SERVICOS,OBRAS
IROS MEIOS DE QUE SE SE:rWE A I~DMINISmACAO
PARA CONSECUCAO DOS SEUS FINS.
Art.l0 - E

vedada a inclusao na Lei OrcaMentaria,

beM

E
OU
PUBl..ICj~

COMO

em

suas alteracees,
de quaisquer recursos do Municipio,
para clubes
e associacoes de servidores
ou quaisquer
outras
entidades
conganares,
excetuadas
creches
e

escolas.

I~rt.ll

•

00.

E vedad.:\ i:1 inclus.i.io na Lei Orcz'iftiel'\tz'1riz'i,.
suas
alterctcoes:,
de dot"::locoes foI titulo
sociais
pi:\ri:'\ ent-idades
PLlblicas fedel"ais,
MunícipaiSon

beM COMO eM
slAbvenc:oes

de

est.aduais

f}

Pal"c\91"afo 1 - O titLda
para

a qw:? se refere
o IIC.t:1PUtll,
fica f:.\~{clusivo
tl""";:H}sf(~I"encia dt~ t'eCUI"sos e\ (~t1tidi:tdE~S prive.\das,
seM

fins lucrativos, desde que:
I - SejaM
registradas
Social;

no Conselho

11 - AtendaM ao
disposto no
Disposicoes Constitucionais
Paragrafo 2 - E
titulo

Nacional

de

art.61,
do
Transitoriasn

Servica

Ato

das

vedada, taMbeM,
de
auxilias,

excetuadas
DisPDsicoes

a inclusao de dot.Lic aes,
para
entidades
PI""! vadas:,
aquelas a que se refere o art~61,
do Ato das
Constitucionais

Municipalistas
Artn12 - Na fixacao

constantes

Transitarias

e

('tit.

i d!:\des

seM fins lucrativos.

das despes~s

serao observadas

as

prioridades

do Anexo I de;;ta Lei.

Artn13 - FicaM estipulados os seguintes liMites para a elaboracao
da proposta orcaMentaria do Poder Legislativo:
I - As

despesas

COM

pessoal,encargos

nao podera ultrapassar

e outros

6Z (SEIS POR CENTO)

~

custeios

da recei

ta efetivaMente
11 - As

despesas

arrecadada;
de capital

(UM POR CENTO)

ficaM

liMitadas

da receita efetivaMente

IX

eM

arrecadadau

Artu14 - O Poder Executivo

enviara a CaMara Municipal~
ate tres
Meses
antes
do encerraMento
do
atual
exercicio
financeiro
projetos de Lei dispondo sobre alteracoes na
legislacao de tributos, especialMente
sobre:
I - Reducao das isencoes e incentivos fiscaisu
II - RevisitO
do iMposto '::M,obre c:t propriedelde
'PI"E'dictl
e
territorial
urbana,
buscando
aumentar
sua
seletividade
e
gravar
discriMinadaMente
as
propriedades
urbanas seM uso, de forMa a obter
UM
acrescimo de arrecadacaou
111 - Reducao
nos prazos
de apuracao,
arrecadacao
e
recolhimento dos tributos Municipais,
COM o objetivo
de presel"var os resp(~ctiv()s valores;:
IV - AperfeicoaMento
nos criterios
para carrecao
dos
creditas do Município recebidos COM atrasou

•

Para grafo 1 - O Executivo

ate o Mas de abril de cada
tomara
as providencias necessarias para
procedida a cobranca da Divida Ativau

Art.15 - Na

Lei

Orcamentaria

far-se-a

anual a discriMinacao

por categoria

de

exercicio
que

da

seja

despesa

indicando-se~

prograMacao~

pelo MeAOS, para cada. uma, no seu menor nivel~ a
natureza
da despesa,
obedecendo
a
classificacao
constante da Portaria SOF/SEPLAN, No. 35, de 01 de
de 1989u

agosto
Par.::"\gr'::1fo 1

0-

A

.cL:"\.ssific'::1c~1.0

corrE~spondE.~M

'::1

ql,le

se

refere

etOS ;:~~.lrup;:toMeI1tosd(~ C~
1 BMentos

est.e artigo,
de

da despesa conforme definir a Lei OrcaMentari

l'lat,t,lI"eZa

4"\ ••

Paragrafo 2
- A
Lei Orcamentaria
incluíra dentre
outros,
demonstrativos:
I - Da receita que obedecera ao previsto no artu 2,
paragrafo priMeiro~ da Lei Nau 4 ..
320, de 17 de Marco

•

de 1964;

11 - Da natureza da despesa, para cada orgao .
Paragj'"°afo 3 - AlpM do disposto
no llcaputll destE.\ Ei.rtigo:.
reSLlh)Q
geral das despesas ser a apresentado
obedecendo
forMa
seroélhante a prevista no anexo 2~ da Lei No~ 4n320, de
17 de Marco de 1.964.

Para grafo 4 - As categorias

de prograMacao

o llcaputll

de que trata

deste
artigo
ser ao ident.ificadas por
projetos
e
atividades,
os quais serao
integrados por titulo
e
descricao que caracterize
as respectivas
Metas ou a acao
publica esperadau
Para grafo 5 - As propostas
OrcaMentaria,
beM

adicionais,
Fedel".r.tl,

de Modificacoes
no projeto
de Lei
COMO
nos projetos
de
creditas
a que se refere o artu166,
da Constituicao

5(\I"i!0

det.alhaMento,
estabelecidas

especialMente

apresEmtados COM l:t fOt ....l'ri(.t;. o

os
para

deMonstrativos
o

e

orCBMento,

nos para grafos anteriores

as

r'dvel de
inforMacoes

nesta

Lei,

deste artigou

'f0

Art.16 - Os

creditas

adicionais

detalhamento,

os

terao

a

forMa,

deMonstrativos

e

o

I'li ve I
de
i l'lfol"Mac oes
esp EK i.r.!1tflel1tE~
dos
recUI"sos

as

estabelecidas nesta Lei, para o orcaMento,
no seu art~15,
bem COMO a indicacao
carrespondentes~

Artp17 - Caso o projeto de Lei OrcaMent.aria
i:tprovado

31 de

i:tte

Municipal

de 1990,

dE:zet'l'!tlro

podara ser executada ate o limite de 1/12
do total

seja

doze avos)

(UM

df~ c~ldêl dotctc.t:tO pc!I"';:! c.i Mitl'lutenc:ao:, eM Ce\da

atualizada na forMa prevista no art.2,
inciso

nao

:"i-iJi:\ PI"OÇ.II"i:Ul'Ic.!C(:IO

I,

desta Lei,

Mf.::'S,

paragrafo unica,

ate que seja aprovado

pela CaMara

Municipal, vedado o inicio de qualquer projeto novo.
Art.18 - Na
ausencia
do
plano
plurianual,
os
proj etos
cOMpatíveis
com o definido no Anexo I dest.i:t Lei serao
consid~rados prioritarios para efeito do
norMas fixadas na Constituicao Federal~

•

Art.19 - fica o Poder Executivo autorizado
Magisterio

Municipal,de

a realizar

a aMpliar

das

o quadro do

60 para 80 vagas •

Para grafo unico~ Para o CUMpriMento
autorizado

CUMpri Mt:!I'lto

deste artigo o Município fica

concurso

publico

para a adMissao

de pessoal necessario.

Art.20 - Fica o Poder Executivo Municipal MEDIANTE AUTORIZACAO
DA CAMARA A PROCEDER MENSALMENTE A ATUALIZACAO DOS VENCI
RENTOS E VANTAGENS 00 QUADRO PRPPRIO DE PESSOAL, ATE
O
LIMITE DOS INDICES OFICIAIS DE CORRECAO MONETARIA,
NO
EXERCICIO DE 1991.
Art~21 - O Poder Executivo, no prazo de vinte dias apos a
publicacao da Lei OrcaMentaria,
divulgara,
por Idnidade
orcaiYIentaria de cada orgao,
fundo e entidade que
iI1t1::~grêiM o orc;'~f(JE-mtode que tt"'.r.tti:! e:tt.r.\Lei,
o:, ql.li:ldl"OS
de detalhaMento
da despesa,
especificando
para cada
categot"'ia
de progl"'eiM.r.\Ci:tO,
riO
s(-;~u ME-~I"IOt..•. nivel,
os
eleMentos
de despesa e os respectivos
desdabramentos

•

7

os villores
corrigidos
dispoe o arto 2 desta Lei.

COM

Art,,22

_. Ser'a

elt:ibol",H:lo pari:\ o Fundo

e

f'i}.:ados
ni:t for'fIla

MLlniciped

,dE';'

do

SaLlde,l..IM

qW?

plell10

de aplicacao,cujo conteudo discriMinara o seguinte:
1- fonte de recursos financeiros,deterMinados
na lei de c:riacao
e classificacao nas categorias econoMicas - Receitas correntes e
Recei tas

de Capited;

II-aplicacoes definindo:
a) as acoes que serao desenvolvidas
b) os recursos

destinados

pelo f'undo;

ao CUMpriMento

das metas das acoes,clas

sific:adas nas categorias econoMicas -Despesas Corrente e Despesas

de Capital.
Para grafo unico~O plano de aplicacao do Fundo Municipal de
serêi Pêil"te

integri:inte

Art.23 - Os Oreamentos
da Fundacao

Municipal
as norMas preceituadas

do

OrCeuYlerlto

Gerell

do Instituto de AdMinistracao
DA SAUDE

Saude

do Municipio"

,obsel"V~ll"~tO I'lit

SUeI

Municipal

e

(d{:\boraci:to

na lei Federal numero 4320,de 17 de

4:l

marco

de 1964,quanto as classificacoes
a sereM adotadas para as suas re
ceitas e despesas, beM COMO as prioridades e metas
especificadas
no artigo 8 desta lei ~
Art.24 - As receitas e despesas do Fundo Municipal de Saude e das

Entidades Mencionadas
graMadas,de

acordo

no artu 17 desta lei, serao estiMadas e pro

COM

as dotacoes

previstas

no

OrcaMento

Geral

do Municipio.
Art.25 - Esta

Lei

revogadas

entra

vigor na

as disposicoes

GAINETE
DO DO PARANA,

•

eM

data

de

sua

publicacao

eM contrario.

DO PREFEITO

MONICIPAL

DE GRMlDES

RIOS,

ESTA

AOS 16

ANEXO I

Prioridades para elaboracao

do OrcaMento para o exercicio de 1991

Por area de Acao GovernaMental~

AOMINISTRAUCAO

E PLANEJAMENTO

Racionalizacao

do fluxo de papeis.

TreinaMento e aperfeicoamento
de Recursos HUManos.
AperfeicoaMento
dos processos de arrecadacao~
Revisao e atualizacao da Legislacao Codificadau

Aceleracao nos processos de cobranca executiva.

•

AperfeicoaMento
dos instruMentos
de COMunicacao
ReforMa e adequacao dos proprios Municipaisu
Renovacao da frota de Veiculas AutoMotores~
I~GRICULTUR""

PECUARH,

E RECURSOS

Socialu

NATURI~rS

ProsseguiMento
do programa de conservacao de solos~
IncreMentacao
dos programas de Mudas e sementes.
Desenvolvimento
de programas de fOMento a producao
pecuaria,
atendendo as necessidades
de nutricao animal,
saude e Manejo
do rebanho.

Aperfeicoamento

das atividades de extensao rural.

EDUCACAO E CULTURA

ApriMoramento

dos

programas de cOMplementacao

aliMentar

de

estLlde~rites
Ir

Manutencao e expansao da rede fisica do ensino Municipal ..
Racionalizacao e Melhoria no transporte escolar.
Programas para erradicacao do analfabetisfflou
Diversificacao
e üMP"1iaci:w do pr'ojeto llFest.ejetrldO o Nata"1

l1

ESPORTES

1J

••

Construcao e Manutencao de c~nchas esportivas
Construcao /
do ginasio
de esportesu
Canstrucao de parques infantis.
PrograMas de incentivo ao esporte aMador.

polivalentesu

S(~UDE E I~SSISTENCIA SOCIAL
Desenvolvimento

do

projeto

de

centros

integrados

de

atendiMentou
E;{8C\.lC:1.0 dct paI i tiC~l do

IMplantacao

SistE!l'l'Ia Unica

de prograMas

de Medicina

de

S~il-lde (SUS).

Preventiva.

Aquisicao de veiculos para a area de saude

BANE1~MENTO
Programa de saneaMento basico na zona urbanau
Galerias de aguas pluviais.
IMplantacao do sisteMa de esgotou

•

URBANISMO
Conclusao

e operacionalizacao

Extensao e Manutencao
LiMpeza e urbanizacao
AMPliacao,
Melhoria
e sinalizacao de vias
Construcao de TerMinal

do Cadastro

Tecnito

Municipal.

da Rede de IluMinacao Publica.
das vias publicas.
e
conservacao
da
paviMentacao,
urbanas.
Rodoviario de passageiros.

HABITACAO
IMPlantacao dos projetos de habitacoes

de baixo custou

INDUBTRIA, COMERCIO E TURISMO
Acoes para atrair

nova industrias~

Incentivo a iMplantacao de agro-industrias.

•

PREUIDENCIA SOCIAL
Instituicao

do

sistema

de previdencia

social

ao

servidor

publico.

TRANSPORTE
Manutencao do Plano Rodoviario Municipal.
Renovacao e Manutencao de Maquinas e Veiculos Rodoviarios.
AMpliacao e Melhoria do AlMoxarifado Municipal"
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