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Prl'[eitura Munici,,," de Grandes Rios

. ~Av, Brasl1, 967 - Fone (04341 74-1222
CEP 86845-000 -- Grandes.Rios -- Paraná

LEI N2 431/93

"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias pa-
ra o ano de 1994 e dá outras providências It •

vou e eu,
A C~~A MUNICIPAL DE GP~ES RIOS,

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

CAPíTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

,Estado do Parana, apro
lei:

Art. lQ - Ficam estabelecidas nos termos desta lei, as di-
retrizes gerais para a elaboração do Orçamento do Munic{pio relativo ao/
exerc{cio financeiro de 1994.

Art. 22 - .~ Receitas serão estimadas e as Despesas fixa-
das tomado-se por base o {ndice de enflação apurado nos doze meses ante-

--... I hiores a agosto de 1993, considerando as circunstâ.'lciasde ordem conjun
tural e o comportamento da arrecadação municipal, mês e mês. -

'-

, ,.
Pxt. 32 - A Lei Orçamentária anual atenderá as diretrizes

gerais e aos principios da unidade, universalidade e anuidade, devendo /
o montante das despesas fixadas não exceder a previsão da receita para /, .o exerC1ClO.

Pxt. 4Q - A manutenção de atividades, bem como a conserva-
ção e recuperação de bens públicos terão prioridade sobre a ação de ex-
pansão de novas obras.

Art. 5Q - Os projetos em fase de execução, desde que reava
liados a luz das prioridades estabelecidas nesta lei, terão preferência/
sobre novos projetos, especialmente aqueles que exijam contrapartidas /
locais.

Art. 6Q - As operações de crédito por antecipação da recei
ta serão realizadas nos termos da legislação vigente.

CAPíTULO 11

DO ORÇAMENTO FISCAL

Art. 7Q - O Orçamento Fiscal fixará as despesas dos Pode-
res Legislativo e Executivo e estimará.as receitas de recolhimento can-
trali.zado do Tesouto Municipal , efetivas e potenciais.

(
'-----------

Art. 8Q -
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Art. 8º - Nas despesas com pessoal e encargos sociais deve-'
rá ser observado o limite previsto no artigo 38, do Ato das Disposiçõesl
Transitórias, da Constituição Federal. '

Parágrafo lº - Na concessão de qualquer vantagem ou a~~ento
de remuneração aos servidores municipais deverão ser observadas os limi-
tes da disponibilidade financeira do MunicípiO.

Parágrafo 2º - A concessão de reajustes até o dobro da in-I
- , • ,_, I,flaçao no perlodo consl~erado podera ser efetuadO por Decreto.

Parágrafo 3º - Para suprir as necessidades emergentes oca-
sionada pela instituição de novos serviços e ampliaXao dos existentes po
derao ser criadgs novos cargos, na forma da Lei Organica do MunicípiO.

Art. 9º - Os recursos ordinários de Tesouro J'IIllnicipalsomen
te pOderão ser programados para atender despesas de capital, após atendi
das as despesas com pessoal e encargos sociais, serviços de dívida e ou-
tras despesas com custeio administrativo e operacional e precatórios ju-
diciais, bem como a contrapartida de programas financeiros e aprovados l
por lei municipal.

Art. 10 - A lei orçamentária anual apresentará a programa-I!
ção do orçamento fiscal, no qual a discriminação da despesa far-se-á obe!
decendo a classificação funcional programática, expressa por categoria 71

de programação e indicando, para cada uma, o grupo de despesa a que se I
refere.

Parágrafo Único - As categorias de programação de que tra-
ta este artigo serão identificados por projetos e atividades, os quaisl
serão integrados por um título e pela descrição sintética das metas e
objetiv9s da ação pública que encerram.,;

Art. 11 - O Poder ~~ecutivo, tendo em vista a capacidade
do MunicípiO, procederá a seleção de prioridades dentre as relacionadas
no Anexo desta lei, a serem inclui das na proposta orçamentária.

Parágrafo ~llico- Poderão ser inclui dos programas não alo-
cados, desde que financiados com recursos externos.

Art. 12 - O Poder Executivo poderá firmar acordos e convê-
nios com outras esferas de governo, bem como com empresas da ~ciativa
privada, visandO o desenvolvimento de programas pridritários nas áreas
de educação, cultura, saúde, assistência social, transporte e outras e.
que se fizerem necessários.

CAPITUL0 III
DAS DISPOSIÇÕES GERllISE FINAIS

Ar;l;'~13 - Não serão admitidas emendas ao Pro jeto de Lei Or
çamentária que visem conceder dotação para a instalação ou funcionament
de órgão que não esteja legalmente constituído.

-segue-
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Art. 14 - O Projeto de Lei do Orçamento será devolvido ao
Poder Executivo, para sanção, até o dia 15 de dezembro de 1993.

IParágrafo 12 - Caso o Projeto de Lei do Orçamento não seja
aprovado em consonância com o disposto neste artigo e não havendo tempo
hábil para sanção e publicação até 31 de dezembro de 1993, a sua progra
mação pOderá ser executada até o limite de 1/12 (um doze avos) do total
de cada dotação orçamentária, em cada,mês, até que seja aprovado pela /
Câmara Municipal.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica,
ção, revogadas as disposições em contrário. -

•

•

,---------

Edifício de
aos 24 dias

GRANDES RIOS

Municipal de
o d(r..1993.

~
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ANEXO I

"'I

PRIORIDADES E METAS A SEREm OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAIvJENTO

PROGEU~~ PARA O E)~RCfCIO DE 1994.

I - PODER LEGISLATIVO

Continuidade ao processo legislativo nas matérias de competên~
cia Municipal.

'l'li - PODER EXECUTIVO

•

•

1 Administração e Planejamento
Aquisição, administração e controle de materiais no ~~bito do
Poder Executivo •
Treinamento de recursos humanos, visando prover a administra-
ção pública municipal de profissionais especializados e quali
ficados.
Realização de concursos para admissão de servidores municipa-
is.

Criação de Unidades e subunidades administrativas e/ou novos/
cargos e funções.
Apoio Técnico ao Prefeito Municipal, nas áreas de pesquisas,/
estatísticas e treinamento.
Defesa do interesse do Município na esfera Judicial e Extraj~
dicial.
Divulgação ofici~ sistemática em nível local, nacional e in-
ternacional das ações do MunicípiO •
Aquisição e manutenção de veículos.

2 - Administração Fazendária e Finanças:
Aperfeiçoamento do sistema de tributação, arrecadação e fisca
lização.
Combate à sonegação.
J~ortização e pagamento de juros de dívida contratada.
Pagamento de juros e outras dívidas.

y-3 Saúd.e,Saneamento e Assistência e Previdência.
Assistência integral à saúde da população, em especial à de /
baixa renda.
Construção e ampliação da rede física e dos equipamentos das
unidades de saúde.
Execução da política social
cias às camadas mais pobres

'---------GRANDES RIOS

do MUP~cipio, através de assisTêne
da população, com o ~esenvolvimento
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dos programas de atendimento à criaDça, aos portadores de
deficiências, aos adultos e aos idosos.
Coordenação do desenvolvimento comunitário, com a execução
de projetos de fomento à organização comunitária.
Construção e ampliação de crec~es.
Manutenção nos tel~os da lei, de fundos e ConseDl0s Munici
pais.
Afterição da açuidade visual do educando matriculado nas /
Escolas do Sistema Municipal de Ensino.
Instituir de caráter permanente, sob encargo da Secretaria
Municipal de saúde, programas ~ue visem a melhoria da SAÚ-
DE BUCAL da po~ulação.

rA~uiSição e manutenção de veículos para.a área de saúde •

Educação e Cultura
Desenvolvimento do R~sino Fundamental.
Desenvolvimento do Programa de Educação Especial.
Aprimoramento do programa de complementação alimentar.
Recuperação de instalações físicas e instrumental tecnológi-
co das escolas da rede Municipal.
Construção e e~uipamentos de escolas profissionalizaDtes.
Programa de erradicação do analfabetismo.
Preservação do patrimônio histórico, artístico, ar~ueológi
co e cultural do J'ilunic&pio,mediante a restauração, revita
lização e conservação de bens culturais. -
construção e descentralização da Biblioteca PÚblica Munici-
pal.
Concessão de bolsas de estudo a alml0s carentes do M~Dicí-/
pio.
Manutenção nos termos da lei, de fUIldos e Conselhos Munici-
pais.
Int~~dução do Programa de Apoio às Associações de Pais e /
Mestres das escolas da rede Mur~cipal de ensino, tendo em /
vista a manutenção e reparos de suas instalações físicas e
de seus e~uipamentos, bem assim a~uisição de novos equipa
mentos.
Renovação e Manutenção de ônibus e veículos da Educação.

5 - Espol'tes
Promoção e desenvolvimento do esporte no Mmlicípio.
Instalação de centros de
Apoio ao desenvolvimento
portivas.

'--------~GRANDES RIOS
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construção, e~pliação e refoTInas de quadras de esportes.
6 - Indústria, Comércio e 1urismo.

Ações para atrair novas industrias.
Incentivo à implroltação de agro-industrias.
Implantação de Parque de Exposição p~ropecuárias.
Programa para desenvolvimento do ~~rismo no Município.
Obras de infra-estrutura e ampliaçao do distrito Industrial.

7 - Transportes
Restauração e conservação da malha rodoviária Municipal.
Continuidade da pavimentação poliédrica da Estrada que ligai
Gral"ldesRios à }i'lóridado Ivaí •
~{ecução de estradas alimentadoras e vicinais.
Construção e reformas de pontes.
Abertura e/ou pavimentação de vias públicas.
Implementação de medidas de segllrança nas vias públicas.
Renovação e manutenção de Máquinas e veículos rodoviários.
Babi tação

Implementação da política l~bitacional do MunicípiO, através
de aquisição de imóveis, urbanização de lotes e constrQção /
de C4~idades habitacionais.

•
9 Urbrollsmo

Extensão e manutenção de rede de il~inação pública •
Expã..'1.sãoda rede de abastecimento de água.
Limpeza e urbanização das vias públicas.
conservação e meL~orias da pavimentação e sinalização de vi-
as pública.
Execução de meios-fios e pavimentação urbana com pedras irre-
gtllares.
Construção de terminal rodoviáriO para passageiros.
Aquisição de imóveis.
Construção e ampliação de cemitérios.
construção de Capelas mortuárias.
Desenvolvimento de política de proteção e preservação do meio
ambiente.
Execução de ações de controle de erosão urbana.

s e g u e -
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Urbanização de imóveis habitacionais destinados à população de
baixa renda.
Construção, ~pliação e urbanização de logradouros publicos.
Construçao, manutençao e reaparelhamento de praças, jardins e
parques infantis.
Aquisição de um caminha0 Pipa.
Aquisição de um caminhão coletor de lixo.

10- AGRICUL':i:URA, PECUÁRIA E RECURSOS nATURAIS

Readequaçao de estradas, dentro do programa de Microbacia.
Prosseguimento do Programa de conservação de Solos.
Incrementaçao dos programas de mudas e sementes •
Desenvolvimento de programas de fomento a produção pecuária,
atendendO as necessidades de nutrição animal, saúde e manejo
do rebanho.
Aperfeiçoamento das atividades de extensão rural.
construção de abatedouro Municipal.
Fomento e mecanização agrícola no meio rural.
Eletrificação rural.
Aquisição e manutenção de maquináriOS e implementos do setor
agrícola.
*

*
*
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