
 

UNIÃO DA VI
A

TÓR
I

1860 1890

ESTADO  DO  PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos     
Fone: 42-3521-1200    e-mail:  pmuva@uniaodavitoria.pr.gov.br
CNPJ 75.967.760/0001-71    

Site Oficial: www.pmuniaodavitoria.com.br

1

Lei Nº 1665/1990

Dispõe sobre Diretrizes Orçamentárias.

CAPÍTULO I 
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1º - São Diretrizes orçamentárias gerais as instruções que se
observarão a seguir, para a elaboração dos orçamentos do Municipio para o
exercício de 1991.

SEÇÃO I 
DOS GASTOS MUNICIPAIS

Art. 2º - Constituem os gastos municipais aqueles destinados a aquisição
de bens e serviços para o cumprimento dos objetivos do Município, bem como os
compromissos de natureza social e financeira. 

Art. 3º - Os gastos Municipais serão estimados por serviço mantido pelo
Municipio, considerando-se, entretanto:
I  -  a carga de trabalho estimada para o exercício, para o qual se elabora o
orçamento;
II -  os fatores conjunturais que possam afetar a produtividade dos gastos;
III - a receita do serviço, quanto este for remunerado;
IV - que os gastos de pessoal localizado no serviço, serão projetados com base

na política salarial do Governo Federal e na estabelecida pelo Governo
Municipal para os seus funcionários estatutários, e servidores regidos pela
Legislação trabalhista. 

Art. 4º - O orçamento do Municipio, das suas autarquias e das suas
fundações abrigarão obrigatoriamente:

I  -   recursos destinados ao pagamento dos serviços da divida municipal;
II -  recursos destinados ao Poder Judiciário, para o cumprimento de que dispõe o

art. 100 e Parágrafo da Constituição Federal.

Art. 5º - Constituem as receitas do Municipio, aquelas provenientes:

I   - dos tributos de sua competência;
II  - de atividades econômicas, que por conveniência possa vir a executar;
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III - de transferencias por força de mandamento constitucional ou de convênios
firmados  com entidades governamentais e privadas, nacionais ou
internacionais;

IV - de empréstimos e financiamentos com prazo superior a 12 meses,
autorizados por lei específica, vinculados a obras e serviços públicos;

V - empréstimos tomados para antecipação da receita de algum serviço mantido
pela administração municipal.

Art. 6º - A estimativa das receitas considerará:

I    -  os fatores conjunturais que possam vir  influenciar a produtividade de cada
fonte;
II   -  a carga de trabalho estimada para o serviço, quando este for remunerado;
III - os fatores que influenciam as arrecadações dos impostos e da contribuição

de melhoria;
IV - as alterações da legislação tributária.

Art. 7º - O Município fica obrigado a arrecadar todos os tributos de sua
competência, inclusive o da Contribuição de Melhoria.

Parágrafo 1º - O calculo para o lançamento, cobrança e arrecadação da
Contribuição de Melhoria, obedecerá a critérios que serão levados ao
conhecimento da população através da imprensa falada, escrita ou televisionada.

Parágrafo 2º - A administração do Município despenderá esforços no
sentido de diminuir o volume da Divida Ativa  inscrita, de natureza tributária e não
tributária.

Art. 8º - O Município fica obrigado a rever e atualizar a sua legislação
tributária, para o exercício financeiro de 1991.

Parágrafo 1º - A revisão e atualização de que trata o presente artigo,
compreendera também a modernização da maquina fazendária no sentido de
aumentar a produtividade.

 
Parágrafo 2º - Os esforços mencionados no parágrafo anterior se

estenderá a administração da Divida Ativa.

Art. 9º - As receitas oriundas de atividades econômicas exercidas pelo
Municipio, terão as suas fontes revisadas e atualizadas, considerando os fatores
conjunturais e sociais que possam influenciar as suas respectivas produtividades.

SEÇÃO III
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
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Art. 10º - O Município executará como prioridades as seguintes ações
delineadas para cada setor, como seguem:

I -  Administração e Finanças:

a)  -  Revisão da estrutura administrativa, com a possível criação e extinção de
órgãos da Administração  Direta e Indireta.

b)   - Revisão e atualização das alíquotas fixadas para cada espécie tributária;
c)  - Atualização do Cadastro Técnico Imobiliário, e implantação da planta de

valores imobiliários;
d)  -  Treinamento de Recursos Humanos;
e)  -  Ampliação de periféricos na área de processamento de dados.

II - Saúde, Assuntos Comunitários e Bem-Estar Social

a)  - Ampliação do Centro de Saúde com mais 6 (seis) salas e cobertura do pátio
em convênio com o Governo do Estado do Paraná;

b)  -  Construção de 4 (quatro) Mini-Postos de Saúde para atendimento a
população de baixa renda, nos bairros Bom Jesus, São Braz, Rio D’Areia e
São Sebastião;

c)   -  Ampliação do Laboratório de Analises Clinicas;
d)   -  Ampliação dos Serviços de atendimento Odontológico nos bairros São

Cristóvão e São Gabriel;
e)  -   Aquisição de 1 (um) veículo utilitário para transporte de criança até as

clinicas   odontológicas;
f)    -  Ampliação de creche do Bairro Rio D’Areia;
g)  -   Doação de terrenos para as Associações de bairros, objetivando a

construção de    centros sociais;
h)   -  Incentivar a criação de associações de bairros;
i)    -  manter o padrão de atendimento das creches existentes; 
j)    -  Implantar a Casa do Menor;
k)   -  Implantação de um telefone rural na localidade de Porto Almeida.

III  - Educação

a)  -  Obras de ampliação da Escola Melvin Jones;    
b)  -  Treinamento de professores, no sentido de melhorar o ensino municipal e

edificação de duas salas embaixo das arquibancadas do Estádio Municipal
Antiocho Pereira, para alojamento de atletas e colegiais;      

c)  -  Distribuição de 50 toneladas de merenda escolar entre os alunos do 1º grau,
afim de incentivar e melhorar a freqüência e o aprendizado;   

d) -   Construção de até quatro unidades escolares para atender ao crescimento
da demanda na faixa etária de sete a quatorze anos, ou implantação de 4
salas de aula;    
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e) -   Construção de um Unidade Escolar para atender ao crescimento da
demanda na faixa etária de 7 (sete) a 14 (anos) no loteamento FURLAN –
SÃO GABRIEL  e JARDIM ROSEIRA;    

f)  -   Obras de ampliação da escola Duque de Caxias no Bairro São Gabriel;     
g) -   Implantação de hortas comunitárias nos bairros João Paulo II, Bento

Munhoz da Rocha Netto, Cristo Rei e São Basilio Magno.   

IV  - Transportes, Obras  e Urbanismo 

a)  -  Prosseguimento das obras de implantação dos sistemas de esgoto sanitário;
    
b)  -  Obras de saneamento básico em geral: 
c)  -  Implantação de áreas de lazer no bairro Bela Vista e Conjuntos Alto Paraíso,

Bom   Jesus, São Braz, Jardim Roseira, São Basilio Magno, Rocio, São
Gabriel e Rio D’Areia;

d) - Implantação de alambrado na área e lazer do Conjunto Cristo Rei,
objetivando oferecer segurança aos usuários;     
e)  -  Conclusão das obras da ciclovia de São Cristóvão;    
f) -    Melhoramento no Sistema de Iluminação pública no bairros Navegantes,

São Gabriel, Rocio, São Joaquim, Rio D’Areia, São Sebastião e São
Joaquim;

g)  -  Doação de materiais para construção de centros comunitários, nos bairros
São Braz, Rio D’Areia, Conjunto Bom Jesus, São Basilio Magno e Rocio;      

h)  -  Conclusão das obras de pavimentação urbana no Bairro São Cristóvão, Rio
D’Areia, Rocio e São Basilio Magno;    

i)  -   Recapeamento asfáltico em ruas do anel central e bairros;    
j)  -   Restauração de Vias Urbanas que apresentam deficiências;      
k) -   Prosseguimento ou início das obras de matadouro municipal;    
l)  -   Instalação de módulo de Instituto Médico Legal (Capela);   
m)  - Início da construção do Centro Administrativo;   
n)  -  Início  ou conclusão do Terminal Rodoviário Urbano;   
o)  -  Aquisição de veículos e equipamentos pesados para manutenção da malha

viária rural e urbana;   
p)  -  Ajardinamento de praças e parques.      
q)  -  Construção de módulos policiais nos bairros São Gabriel e Rio D’Areia;      
r)  -   Conclusão da reurbanização do Loteamento São Basilio Magno, Rocio – Rio

D’Areia.    
s)  -  Implantação de lombadas nas vias públicas de maior fluxo de tráfego;     
t)   -  Implantação de novos abrigos para usuários de ônibus e reforma dos atuais;
    
u)  -  A implantação de anti-pó nos bairros de São Cristóvão, São Basilio Magno e

São Joaquim.    
v)  -  Revestimento com camada asfáltica na rua Curitiba, na área industrial I, no
Mallon.    
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Parágrafo Único – Os projetos de execução Plurianual deverão estar
incluídos obrigatoriamente no Plano Plurianual.       

CAPÍTULO II 
DO ORÇAMENTO MUNICIPAL  

Art. 11º - O orçamento municipal compreendera as receitas e despesas
da administração direta e indireta e dos fundos especiais, de modo a evidenciar
as políticas e programas do governo, obedecidos na sua elaboração, os
princípios da anualidade, unidade, equilíbrio e exclusividade.

Parágrafo 1º - Os serviços municipais remunerados, inclusive as
atividades de execução de obras públicas, das quais possam surgir valorizações
nos imóveis, cujos custos serão recuperados pela Contribuição de Melhoria,
buscarão o equilíbrio na gestão financeira, através da eficiência na utilização dos
recursos que lhes forem consignados.

Parágrafo 2º - Compreenderão o orçamento do Municipio, como
decorrência dos principio mencionados no caput do presente artigo, os
orçamentos do órgãos da administração municipal indireta e dos fundos
especiais.

Parágrafo 3º - As estimativas dos gastos e receitas dos serviços
municipais, remunerados ou não, se compatibilização com as respectivas
políticas estabelecidas pelo governo municipal.

Art. 12º - O orçamento municipal, poderá consignar recurso para financiar
serviços de sua responsabilidade a serem executados por entidades de direito
privado, mediante convênios, desde que seja da conveniência do governo e
tenham demonstrado padrão de eficiência no cumprimento dos objetivos
determinados.

Art. 13º - Não poderão Ter aumento real em relação ao créditos
correspondentes no orçamento de 1991, ressalvados os casos com autorização
especifica em lei, os seguintes casos: 
a) -  de pessoal e respectivos encargos, que não poderão ultrapassar o limite de

65% das receitas correntes;    
b) -   serviços da dívida, que não poderão ultrapassar 2% do montante dos

impostos municipais e transferencias, quando destinados aos serviços não
remunerados; 1% da receita de serviços remunerados e 15% da receita de
Contribuição de Melhoria, quando i empréstimo de tenha destinado a
realização de obras, cujo recuperado por essa receita;    

c)  -  transferencias, exclusive as relacionadas com o serviço da dívida e encargo
sociais;    
d)  -  imobilizações administrativas, que não poderão ultrapassar:      
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I  -  5% do montante dos impostos municipais e transferencias, quando
destinados     aos serviços não remunerados; 

II  -  3% da receita do serviço remunerado; 
III - 2% da receita de Contribuição de Melhoria.

Art. 14º - Na fixação dos gastos de capital para criação, expansão ou
aperfeiçoamento de serviços já criados e ampliados a serem atribuídos aos
órgãos  municipais (com exclusão das amortizações de empréstimos) serão
considerados as prioridades e metas determinadas no capítulo I, bem como
manutenção de funcionamento dos serviços já implantados. 

SEÇÃO I
DOS FUNDOS ESPECIAIS MUNICIPAIS

Art. 15º -  Será elaborado para cada Fundo Especial Municipal um plano
de Aplicação, cujo conteúdo será o seguinte:

I  -  Fonte de Recursos Financeiros, no qual será indicadas as fontes dos
recursos financeiros, determinados na lei de criação, classificadas nas Categorias
Econômicas Receitas Correntes e Receitas de Capital.
II -  Aplicações, onde serão descriminadas:
a)  -  as ações que serão desenvolvidas através do Fundo;      
b)  -  os recursos destinados ao cumprimento das metas das ações classificadas
sob as categorias Econômicas Despesas Correntes e Despesas de Capital.    

Parágrafo  Único  - Os planos de aplicação serão parte integrantes do
orçamento do Município.

SEÇÃO II
DOS ORÇAMENTOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS

Art. 16º - Os orçamentos das entidades autárquicas e fundações
observarão na sua elaboração as normas da Lei 4.320, de 17 de março de 1964,
quanto as classificações a serem adotadas para as suas receitas e despesas.

Art. 17º - Na elaboração dos orçamentos das autarquias e fundações,
serão observadas as diretrizes especificas de que trata esta seção.

Art. 18º  - As receitas e gastos das entidades mencionadas nesta seção,
serão estimadas e programadas de acordo com as dotações previstas no
orçamento central.

Parágrafo Único  - Nas estimativas das receitas e gastos, alem dos
fatores conjunturais que possam influenciar as produtividades das respectivas
fontes, será considerada a  carga de trabalho estimada. 
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Art. 19º - A previsão dos recursos oriundos de operações de crédito não
ultrapassará o limite de 30% das receitas correntes projetadas para o ano 

Art. 20º  - Na programação dos seus gastos, as autarquias e fundações
observarão as prioridades e metas constantes da seção III, do Capítulo I.

SEÇÃO III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS MUNICIPAIS

Art. 21º  - O orçamento de investimento das empresas municipais
compreenderá os programas de investimentos das empresas em que o Município,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 22º  - Na elaboração do orçamento de investimentos das empresas
municipais serão observadas, as diretrizes de que trata esta seção.

Art. 23º - Os investimentos a conta de recursos oriundos da participação
acionária do Município serão programados de acordo com as dotações previstas
no orçamento fiscal.

Art. 24º - A previsão dos recursos oriundos de operações de crédito não
Ultrapassará o limite de 20% das receitas operacionais projetadas para o ano,
para o qual se elabora o orçamento. 

Art. 25º - Na programação de investimentos serão observadas as metas e
prioridades constantes da Seção III, Capítulo I

Art. 26º - Os orçamentos das empresas municipais não observam as
normas da Lei Federal nº 4320/64.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

       
Art. 24º  - Caberá ao Gabinete de Planejamento e Coordenação Geral, a

coordenação da elaboração dos orçamentos de que trata a presente lei.

Parágrafo Único - O secretário  -  Chefe do GAPLAN elaborará o
calendário das atividades de elaboração dos orçamentos, devendo incluir
reuniões com os Secretários para discutir o orçamento fiscal.

Art. 28º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
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União da Vitória, 10 de julho de 1990.  


