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LEI N.403/91
SUMULA: Dispoe sobre as diretrizes

orcaMentarias para o ano de
1992 e d~~ ou tl" <:"\ 5

pro .....idencias"

Estado do Parana,
sE'gui nte

A
i:lpr-OVOu e Eu.~

LEI

CaMara Municipal de
Prefeito Municipal~ sanciono a

Ar'L 1 .-,FicaM estabelecidos nos terMOS desta Lei, as
gerais para a elaboracao do OrcaMento do
r01ativo ao Exercício Financeiro de 1992.

diretrizes
MUflicipio,

•
Art. 2 - No projeto de Lei Orc?Mentaria, as receitas e as des

pesas serao ercadas segundo os preces vigentes em agosto
de 1991•

Na Lei orc?Mentaria constara autorizacao para:
I - Cor'ri gir os vEt1or(lS do projeto de Lf..~i 5e91,ln(\0 a

variacao de precos prevista para o período
cOfripr[\endido entre os MeS!?;l de ctgC)sto e de dezf.~tnbro
de 1991~ explicitando os criterios adotadosu

Ir - EstiMara os valores da receita e fixara
da despesa de acordo COM a variacao
prevista para o exercicio de 1991, ou
criterio que estabeleca~

Of~ valores
de pr-ecos
caril outro

Art. 4 - A Lei Orcatnentaria, beM COMO suas alteracoes~ nao
dpstinara recursos para a execucao direta, pela
AdMinistracao Publica Municipal, de projetos e
atividades tipicos das AdMinistracoes Publicas Federais
e Estaduais, ressalvando-se aqueles autorizados
especificaMente por Lei~

•
ArL 3 Nao poderao ser incluidas despesas COM aqlJisicao~ ou ini-

cio de obras e ainda novas locacoes ou arrendaMento de
iMoveis, para adMinistracao Pldblica~ resalvada as rela
cionadas COM as prioridades estabelecidas no anexo desta
lei e expressaMente especificada na lei orcaMentariau

Art~ ~) - Nao poderi:if.) sei" fiJ.{adi:iS despeS.t:is seM ql.le
definidas as fontes de reCIArsos~

estej i:tM

.1\
\

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

Paragrafo Unica - As despesas poderao, eM carater excepcional, no
decorrer do exercicio, SIJPerar as receitas desde que o
excesso de despesas seja financiado por operatoes de
credito nos terMOS do artigo 167, III~ da ConstitlJicao
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Art" 7 - Para efeito do disposto do art~169 paragrafo

Constituicao Federal~ fica estabelecido que
com pessoal e encargos sociais nao poderao
liMite estabelecido no art~ 38 do Ato das
Constitucionais Transitarias~

Unica, d<:1.
c!iZt desP£~sC!s
f:\~<C~?der o

Disposicoes

Art. 8 - As despesas COM custeio adMinistrativo e operacional nao
poderao ter aUMento superior a variacao do indica
oficial de inflacao eM relacao a despesa projetada do
exercício de 1991, salvo no caso de comprovada
insuficiencia decorrente de expansao patrimonial,
incremento fisico de servicos a comunidade ou de novas
atribuicoes recebidas no exercicio de 1990 ou no
decorrer de 1991.

- Para efeito de calculo~ ficam excluidas do
neste artigo as despesas indicadas nos artigos
8, para grafo unico~ desta Lei •

Paragr{;lfo Uni co
dispo'S,to
3,'.,7e

Art~ 9 - O relatoria biMestral de qlJe trata o art" 165, paragrafo
3, da Constituicao Federal, deMonstrara, por categoria
de programQcao de cada orgao~ fundo ou entidade, as
despesas realizadas com:
I - Diarias relativas a trabalho fora da sede;
11 - ConstJltoria de qualquer especie;

III - Publicidade e propaganda.
IV - DESPESAS COM PESSOAL,MAJERIAL,SERVICOS,OBRAS E OU

JROS MEIOS DE QUE SE SERVE A ADMINISTRACAO PUBLICA
PARA CONSECUCAO DOS SEUS FINS.

•

•

Art.10 - E vedada a inclusao na Lei OrcaMentaria~ beM COMO eM
suas alteracoes, de quaisquer recursos do Municipio,
para clubes e associacoes de servidores ou quaisquer
outras entidades congeneres, excetuadas creches e
escolas~

Art.11 - E vedada a inclusao na Lei Orcamentaria, bem COMO eM
suas alteracoes~ de dotacoes a titulo de subvencoes
sociais para entidades publicas federais, estaduais e
Municipais.

Para grafo 1 - O titulo a que se refere o l'caputl', fica exclusivo
p;'tra transfi.::orenciü de r'eCl.lrSOS i.1 erltidi:lde.:~ privi:tdc(s~ sehl
fins l~crativos, desde que:
I - SejüM registradas no Conselho Nacional de Servico

Social;
11 - AtendaM ao disposto no art~61, do Ato das

Disposicoes Constitucionais Transitarias"

Paragrafo 2 - E vedada, tambeM, a inclusao de dotacoes,
titldlo de auxilias, para entidades privadas~
excetuadas aquelas a que se refere o art~61, do Ato das

~
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Disposicoes Constitucionais Transitarias e entidades
Municipalistas seM fins lucrativosu

Art.12 - Na fixacao das despesas serao observadas as prioridades
constantes do Anexo I desta Lei.

Art.13 - FicaM estipulados os seguintes liMites para a elaboracao
da proposta orcaMentaria do Poder Legislativo:
I - As despesas COM pessoal~encar90s e olAtros custeios

nao podera ultrapassar 6X (SEIS POR CENTO) da recei
ta efetivaMente arrecadada;

11 - As despesas de capital ficaM liMitadas eM 1%
(UM POR CENTO) da receita efetivaMente arrecadadau

Art.14 - 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 fiscaisn

11 - Revisao do iMPosto sobre a propriedade predial e
territorial urbana, buscando aUMentar sua
seletividade e gravar discriMinadaMente as
propriedades urbanas seM uso? de forma a obter UM
acresci MO de arrecadacao.

III - Reducao nos prazos de apuracao, arrecadacao e
recolhiMento dos tributos Municipais, COM o objetivo
de preservar os respectivos valores;

IV - AperfeicoaMento nos criterios para correcao dos
creditas do Municipio recebidos COM atrason

Para grafo 1 - O Executivo ate o Mes de abril de cada
tomara as providencias nacessarias para
procedida a cobranca da Divida Ativan

exercício
que seja

Art.15 - Na Lei Orcamentaria anual a discriminacao da despesa
far-se-a por categoria de programacao, indicando-se~
pelo menos, para cada UMa? no seu Menor nível? a
natureza da despesa, obedecendo a classificacao
constante da Portaria SOF/SEPLAN, No. 35, de 01 de
agosto de 1989 •• Para grafo 1 - A classificacao a que se
correspondeM aos agrupaMentos de
da despesa conforMe definir a Lei

referE' est,e
eleMentos de
Orc ;'iMent.ar'i a"

artigo~
r\f.d,!.lrt~zf.~

Para grafo 2 - A Lei OrcaMentaria incl\dira dentre outros~
demonstrativos:
I - Da receita que obedecera ao previsto no art. 2,

para grafo priMeiro, da Lei Nou 4.320, de 17 de Marco
de 1964;

11 - Da natureza da despesa~ para cada orgaou

Pf.lr;.\çW.r.~fo:~ - AleM do disposto no lõcaputll deste artigo:. t"es LIff10
geral das despesas sera apresentado obedecendo forma
seMelhante a prevista no anexo 2, da Lei No. 4,,320, de
17 de Marco de lu964"
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Paragrafo 4 - As categorias de prograMacao de que trata o llcaputll
deste artigo ser'ao identificadas por projetos e
atividades~ os quais serao integrados por titulo e
descricao que caracterize as respectivas metas ou a aeao
PIAblica esperada.

Paragl~afo 5 - As propostas de Modificacoes no projeto de Lei
OrcaMentaria~ beM COMO nos projetos de creditas
adicionais, a que se refere o art.166~ da Constituicao
Federal~ serao apresentados COM a forma, o nível de
detalhamento, os demonstrativos e as informacoes
estabelecidas para o orcamento, nesta Lei,
especialMente nos pi:1ragrt:d'os anteriores deste .t:1F'ti.go"

Art.17 - Caso o projeto de Lei Orcamentaria Municipal nao seja
aprovado ate 31 de dezeMbro de 1991, sua prograMacao
poderct ser' eNecut.:.'\da at.e o 1iMite de 1/12 (UM doze iIVOS)

do total de cada dotacao para ct Manutencao, em cada mes,
atualizada na forMa prevista no cirt~2, para grafo unico,
inciso I, desta Lei, ate qlJe seja aprovado pela CaMara
Municipal, vedado o inicio de qualquer projeto novo.

•
Art,,16 - Os creditas adicionais terao a forma,

detalhamento, os demonstrativos e as
estabelecidas nesta Lei, para o orcarnento,
no seu art~15, beM COMO a indicacao
correspondentes~

o nível de
i nfOrMi:'\c oas

especialmente
dos reCl.lrso~.;

Art..l8 - Na ausencia do plano plurianual,
compatíveis COM o definido no Anexo I
considerados prioritarios para efeito do
norMas fixadas na Constituicao Federal.

os projetos
desta Lei serao
cumprimento das

•
Art.19 - fica o Poder Executivo autorizado a aMPliar o quadro do

Mcigisterio municipal,de 60 para 80 vagas~

Paragrafo unico~ Para o CUMpriMento deste artigo o MIJnicipio fica
autorizado a realizar concurso publico para a admissao
de pessoal necessaria.

Art.20 - Fica o Poder Executivo Municipal MEDIANTE AUTORIZACAD
DA CAMARA A PROCEDER MENSALMENTE A ATUALIZACAO DOS VENCI
MENTOS E VANTAGENS DO QUADRO PRPPRIO DE PESSOAL, ATE O
LIMITE DOS INDICES OFICIAIS DE CORRECAO MONETARIA, NO
EXERCICIO OE 1991.

Art.21 - O Poder Executivo, no prazo de vinte dias apos a
plJblicacao da Lei Orcamentaria, divulgara, por unidade
orcamentaria de cada orgao, fundo e entidade que
integraM o orcamento de q',letrata esta Lei~ os quadros
de detalhamento da despesa, especificando para cada
categoria de programacao, no seu menor nível, os
eleMentos de despesa e os respectivos desdobramentos,

~
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COM OS valores corrigidos e fixados na forMa do q\Je
dispoe o art~ 2 desta Lei~

Art.22 - Sera elaborado para o Fundo Municipal de Saude~uffl plano
de aplicacao,cujo conteudo discriminara o seguinte:

1- fonte de recursos financeiros,deterMinados na lei de criacao
e classificacao nas categorias economicas - Receitas cor'rentes e
Receitas de Capital;
II-aplicacoes definindo:
a) as acoes que serao desenvolvidas pelo fundo;
b) os recursos destinados ao CUMprimento das metas das aco~s,clas
sificr.l.dr:tS l1i.tS cj;\tegor-ir.\s ecor1Qmicr.I.-::. -Despesi.\s COF"F"ent.e e Despesas
de Capital.
Paragrafo unico.O plano de aplicacao do Fundo Municipal de Sa'Jde
sera parte integrante do OrcaMento Geral do Município.
Art~23 - Os OrcaMentos do Instituto de Administracao Municipal e
da Fundacao Municipal DA SAUDE ~observarao na sua elaboracao
as nOI"Maspreceitt,ll:,\!ji:'\s n.:'\ lei. Fe.jeral m.lMer'O 4320:,de 17 de 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 no art~ 17 desta lei~ serao estimadas e pro
gramadas~de acordo COM as dotacoes previstas no OrcaMento Geral
do Municipio~

Art~25 - Esta Lei ~ntra 12M vigor na data de sua publicacao

revogadas as disposicoes em contrario.

GAINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRANDES RIOS,ESTI-).

•
DO DO PARANA, AOS 26

M1EXO I

Prioridades para elaboracao do Orcamento para o exercicio de 1992
Por area de Acao GovernaMenta]~

ADMINISTRAVCAO E PLANEJAMENTO

Racionaliz2cao do fluxo de papeis"
TreinaMento e aperfeicoaMento de Recursos HUManos.
AperfeicoaMento dos processos de arrecadacao~
Revisao e atualizacao da Legislacao Codificada~

~
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•
Aceleracao nos processos de cobranca execIJtiv2u
AperfeicoaMento dos instruMentos de COMunicacao Social •
Reforma e adequacao dos proprios Municipaisn
Renovacao da frota de Veiculos AutoMotoreSn

AGRICULTURA. PECUARIA E RECURSOS NATURAIS

Prosseguimento do prograMa de (onservacao de solos"
IncreMentacao dos prograMas de Mudas e seMenteSn
DesenvolviMento de prograMas de fomento a producao pecuaria~
atendendo as necessidades de nutricao aniMal~ saude e Manejo
do rebanho.

Aperfeicoamento das atividades de ~xtensao rural.

EDUCACAO E CULTIJR~,

Apri Moramento dos pr09j"i:imaS de COMP1eMentac 1.10ali. Mentar de
t~st\..ldi.lnte-::; •

Manutencao e expansao da rede física do ensino Municipal.
Racionalizacao e Melhoria no transporte escolard
PrOgraMaS para erradicacao do analfabetisMo~
Diversific;'lcan E:-i:ltliPliclc~tO do pl"'ojeto lIFest.eji:lndo o Natctlllw

ESPIJHTES

Construcao e Manutencao de canchas esportivas polivalentes~
Construcao / do ginasio de esportes.
Construcao de parques infantis.
PrograMas de incentivo ao esporte amador.

SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

•
DesenvolviMento do projeto de centros integrados de
atendiMentod
Execucao da politica do SisteMa Unico de Saude (SUS).
IMPlantacao de prograMas de Medicina Preventiva.
Aquisicao de veiculas para a area de saude

SANEMENTO

PrograMa de saneaMento basico na zona urbanaw
Galerias de aglJas pluviais.
IMPlantacao do sisteMa de esgoto~

UHBANISMO

Conclusao e operacionalizacao do Cadastro TecMico Municipal.
Extensao e ManlJtencao da Rede de IluMinacao Publica.
LiMPeza e urbanizacao das vias publicas.
AMPliacao, melhorin e conservacao da paviMentacao,
e sinalizacao de vias urbanas.
ConstrlJcao de TerMinal Rodoviario de passageiros.

~
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!-IABITACt-,O
IMPlantacao dos projetos de habitacoes de baixo custo~

INDUSTRIA. COMERCIO E TURISMO
Acoes para atrair nova industriasu
Incentivo a iMPlantacao de agro-industriasu

PREVIDENCIA SOCIAL
Instituicao do sisteMa de previdencia social ao servidor
publicon

TRANSPORTE
Manutencao do Plano Rodoviario Municipal.
Renovacao 0 wanutencao de MaqlJinas e VeicIJlos Rodoviariosu
AMPliacao e Melhoria do AlMoxarifado Municipal •

l'
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