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Lei Nº 2457/1997

Dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração da proposta
orçamentária relativa ao exercício de 1998.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do
Paraná, aprovou, e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

     CAPITULO I

  Das Diretrizes Gerais

   Art. 1º - Ficam estabelecidas nos termos desta lei as metas e
prioridades da administração pública municipal, para a elaboração dos orçamentos
relativos ao exercício financeiro de 1998.
  Art. 2º - Constituirão a receita do Município aquelas provenientes de:
 I -   Tributos de sua competência;
 II -  Atividades econômicas que venha a executar;
 III - Transferências previstas em Lei;
 IV -Convênios firmados com entidades governamentais e privadas, nacionais ou
internacionais;
 V  - empréstimos e financiamentos.
   Art. 3º - As receitas oriundas de atividades econômicas exercidas
pelo municipio, terão  suas fontes atualizadas, considerando-se as modificações que
poderão ocorrer na revisão tributária a ser realizada em 1998.
   Art. 4º - Constituirão os gastos municipais aqueles destinados a
aquisição de bens e serviços para atender o plano de governo e os compromissos de
natureza social e financeira.
   Art. 5º - Os orçamentos do municipio, suas autarquias e fundações,
conterão obrigatoriamente:
 I  - Recursos destinados ao pagamento da divida;
 II - recursos destinados ao poder Judiciário (art. 100 da Constituição Federal).
 Art. 6º - A despesa fixada não poderá ser superior a receita estimada.
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 § 1º - Não poderão ser fixadas e realizadas despesas sem que estejam
definidas as fontes de recursos.
 § 2º - Não poderão ser assumidos compromissos sem a existência de crédito
orçamentário que comporte a previsão na programação financeira de desembolso.
  

   Art. 7º - As receitas e despesas serão estimadas segundo os
preços vigentes no mês de julho de 1997 e serão reajustados automaticamente em 1º
de janeiro de 1998 pelo índice indicado na Lei Orçamentaria a ser encaminhada a este
Legislativo, considerando-se a política econômica.
   Art. 8º - Novas taxas poderão ser lançadas pelo exercício de Poder
de  Policia diante a oferta de novos serviços.
  Art. 9º - A manutenção de atividades bem como a conservação e
recuperação de bens públicos terão prioridade sobre as ações de expansão e novas
obras.
 Art. 10º- Os projetos em fase de execução terão preferência sobre novos
projetos especialmente aqueles que exijam contrapartida do municipio.
   Art. 11º- As receitas  próprias de orgãos, fundos, autarquias,
fundações, empresas publicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente
pelo municipio, serão programadas para atender prioritariamente gastos com pessoal e
encargos sociais, serviços de divida, contrapartida de financiamentos, convênios e
outros de sua manutenção.
   Art. 12º- Serão assegurados os recursos necessários para as
despesas de capital em consonância com as atividades e projetos orçamentarios
relacionados com as metas e prioridades estabelecidas nesta Lei.
   Art. 13º- A Secretaria Municipal de Planejamento e a Secretaria de
Administração e Finanças - Departamento de Contabilidade ao  elaborar o orçamento
Fiscal observará o artigo 212 da Constituição Federal e o artigo 182 da Lei Orgânica do
Municipio, no que concerne aos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino,
e, o artigo 143, da Lei Orgânica do Municipio quanto aos gastos com o setor de saúde.
   
     CAPÍTULO II

     Do Orçamento Fiscal

   Art. 14 º- O orçamento fiscal abrangerá os poderes municipais,
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.
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   Parágrafo Único - Compreendem-se no orçamento fiscal além das
autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo poder publico municipal, as
empresas publicas que recebam quaisquer recursos do Tesouro Municipal, exceto as
que percebam unicamente sob a forma de prestação de serviço, observando o
disposto no Capítulo V desta Lei.
   Art. 15º- As dotações com serviços da divida, deverão considerar
apenas as operações contratadas ou com prioridades e autorizações até a data do
encaminhamento da proposta da Lei Orçamentaria Anual ao Poder Legislativo.
   Art. 16º- As receitas correntes não vinculadas do Tesouro
Municipal somente poderão ser programadas para atender as despesas de capital,
exclusive amortização de divida por operação de crédito, após atendidas as despesas
com pessoal e encargos sociais, serviços da divida e outras despesas com custeio
administrativo e operacional.
   

   Art. 17º- Na fixação das despesas serão observadas as prioridades
e metas constantes dos Anexos I e II desta Lei.
   Art. 18º- O Orçamento municipal poderá consignar recursos para
financiar serviços de sua responsabilidade a serem executados por entidades de
direito privado mediante convênios desde que seja da conveniência do municipio.

     CAPÍTULO III
                              Dos Fundos Especiais

  Art. 19º- Será elaborado para cada fundo especial municipal um plano de
aplicação com o seguinte conteúdo:
 I   - Fontes de recursos financeiros indicando a fonte dos recursos determinados
em lei de criação e classificadas nas categorias econômicas, receitas correntes e
receitas de capital;
 II  - Aplicações onde serão discriminadas:
 a)- ações a serem desenvolvidas através do fundo;
 b)- os recursos a serem destinados ao cumprimento das metas das ações
classificadas sob as categoria econômicas, despesas correntes e despesas de capital.
   Parágrafo Único - Os planos de aplicações serão partes
integrantes do orçamento fiscal do municipio.

    CAPÍTULO IV
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                     Do Orçamento das Autarquias e Fundações Municipais 

   Art. 20º- Os orçamentos das Entidades Autárquicas e Fundacionais
 observarão na sua elaboração as normas contidas na Lei Federal nº 4.320/64 de 17
de março de 1964.
   Parágrafo Único - Na elaboração dos orçamentos deverão ser
observados as diretrizes especificas de que trata esta lei.
   Art. 21º- As receitas e gastos das entidades mencionadas neste
Capítulo serão estimadas e programadas de acordo com as dotações previstas no
orçamento geral do municipio.
   Art. 22º- A previsão de recursos oriundos de operações de crédito
não ultrapassará o limite de 20% das receitas correntes para o ano.

   

     CAPÍTULO V
   Do Orçamento de Investimento das Empresas Municipais

   Art. 23º- O orçamento de investimento das empresas municipais
compreenderá o programa de investimentos das empresas que o municipio direta ou
indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto.
   Art. 24º- Na elaboração do orçamento de investimentos das
empresas municipais serão observadas as diretrizes de que trata a presente Lei.
   Art. 25º- Os investimentos a conta de recursos oriundos da
participação acionária do municipio serão programadas com as dotações previstas no
orçamento fiscal do municipio.
   Art. 26º- Na programação de investimentos serão observadas as
metas e prioridades constantes da presente Lei.
   Art. 27º- O orçamento das empresas municipais não observam as
normas da Lei Federal nº 4320/64, de 17 de março de 1964.

    CAPÍTULO VI

    Disposições Finais
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   Art. 28º- Caberá a Secretaria Municipal de Planejamento e a
Secretaria de Administração e Finanças, Departamento de Contabilidade a elaboração
dos orçamentos de que trata a presente Lei.
   Art. 29º- O Quadro de Detalhamento de Despesas das unidades
orçamentarias, dos órgãos e fundos, inclusive autarquias e fundações será elaborado
pelas secretarias acima citadas até 30 dias após a aprovação da Lei Orçamentaria.
   Art. 30º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
  

    ANEXO I 

  Das prioridades e Metas da Administração Municipal

    LEGISLATIVO

  I    - CÂMARA MUNICIPAL
         Realizar ações de sua competência procedendo o controle do cumprimento
das atribuições constitucionais e a legislação vigente.

    EXECUTIVO

  II   - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
a)  - Implantação da nova estrutura administrativa com observância ao regimento
interno inclusive com criação ou extinção de cargos e alteração da estrutura de
carreiras;
b)  - capacitação de recursos humanos;
c)  - melhoria na área de processamento de dados;
d)  - realização de concurso público para suprir o quadro;
e)  - manter e dar condições de operacionalização, recursos humanos e financeiros
a Companhia Municipal de Habitação e Companhia Municipal de Desenvolvimento;
f)  - manter a assistência jurídica;
g)  - implementar o banco de dados;
h)  - reformulação do Código Tributário Municipal e Código de Posturas;
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i)  - garantir recursos financeiros a operacionalização do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente;
j)  - manter convênios com CIEE para contratação de estagiários e firmar convênio
com outras empresas legalmente habilitadas para este fim;
k)  - firmar convênios com órgãos federais, estaduais e internacionais e exercer
acompanhamento;
l)  - firmar convênios entre Associação e Prefeitura Municipal com repasse
financeiros para as Associações de Moradores;
m)  - implementar sistemas de controle do patrimônio e de serviços;
n)  - criação de cargos de confiança para auditorias internas permanentes;
o)  - implantação e efetivação de agentes para fiscalizar o cumprimento do código
de posturas e tributário.

  

  III - PLANEJAMENTO

a)  - elaboração/conclusão da revisão do Plano Diretor;
b)  - disciplinar o uso e ocupação do solo urbano;
c)  - atualização do cadastro técnico imobiliário;
d)  - elaboração da metodologia e implantação do sistema de coleta de lixo seletivo;
e)  - fornecer apoio técnico e financeiro a CORPRERI e a outros órgãos de
interesse do Municipio;
f)  - criação do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico Municipal;
g)  - desenvolver programas de recuperação da mata ciliar;
h)  - criar uma equipe de planejamento e fiscalização de loteamentos (conjuntos
habitacionais);
i)  - informatização do setor técnico e cadastro imobiliário e implantar
geoprocessamento com nova base cartográfica digitalizada;
j)  - desenvolver programas de apoio a melhoria da Segurança Pública do
Municipio;
k)  - desenvolver programas de fiscalização dos ônibus de transporte coletivo;
l)  - desenvolver sistema de análise de custos operacionais em todo o âmbito da
P.M.Uva;
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m)  - implantação de um módulo do Corpo de Bombeiros Municipal.

  IV - TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

a)  - estudos, projetos e execução das obras de implantação da rede de esgotos
sanitários;
b)  - estudos, projetos e execução do saneamento básico em geral;
c)  - melhoramentos da rede de iluminação pública;
d)  - estudos, projetos de viabilização das vias urbanas;
e)  - abrir e conservar as estradas rurais;
f)  - proceder o ajardinamento de parques, praças e jardins como também
arborização de passeios em parceria com a iniciativa privada;
g)  - operacionalizar a fábrica de tubos e o britador;
h)  - incentivar a expansão da telefonia rural;
i)  - transporte gratuito para alunos estudantes;
j)  - estudos, projetos e execução da urbanização da Vila de São Domingos e
iluminação pública;
k)  - manutenção do aterro sanitário;
l)  - elaboração de normas de técnicas para a manutenção/construção de obras
públicas (restauração, recapeamento, pavimento, patrolamento das vias
urbanas/rurais).

  V  - EDUCAÇÃO

a) - realização de cursos de capacitação de recursos humanos;
b) - modernizar o sistema de ensino através da aquisição de equipamentos;
c) - implantação de central de informatização dos serviços da educação;
d) - fornecimento de material didático as escolas e aos alunos;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) - atendimento a merenda escolar municipalizada;
f) - dar continuidade ao serviço de transporte escolar;
g) - apoiar as instituições de ensino superior;
h) - conservação de escolas e equipamentos existentes;
i) - ampliar o atendimento ao aluno em condições especiais e alfabetização de
adultos;
j) - efetivação de nuclearização das escolas rurais;
k) - implantação no currículo escolar de técnicas agrícolas;
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l) - implantação de bibliotecas escolares no meio rural e urbano;
m) - implantação do fundo rotativo A P.M. e Conselho escolar;
n) - desenvolver campanhas educativas com ênfase para higênie básica,
alimentação natural, trânsito e uso de ciclovias;
o) - desenvolver aulas/atividades de arte dramática, música, exposição em geral;
p) - implantação de tempo integral em algumas escolas;
q) - implantação de salas de recurso em algumas escolas;
r) - firmar convênios com órgãos e entidades municipais, estaduais, federais e
internacionais;

  VI - SAÚDE

a) - dar prosseguimento a municipalização da saúde adequando-se a demanda de
serviços a ser oferecida a população;
b) - implementação dos serviços de vigilância de produtos, incluindo registro;
c) - reiniciar e dar continuidade ao atendimento de exames tanto no laboratório
próprio como conveniado;
d) - incrementação do atendimento assistencial em toda a rede de atendimento;
e) - reiniciar e dar continuidade aos convênios para atendimento de exames
especializados como: ecografia, tomografia, osteoporose, ginecológico, andrológico e
outros;
f) - dar continuidade ao convênio da FAE, para fornecimento de óculos e material
profilático;
g) - atendimento odontológico preventivo e curativo nas escolas;
h) - promover campanhas educativas de combate a doenças infecto-contagiosas
como também a programas de controle a insetos e animais peçonhentos;
i) - manter os medicamentos e materiais básicos como também aumentar a sua
diversificação;
j) - desenvolver ações educativas e preventivas de saúde apoiando comissões
preventivas permanentes de AIDS, cólera, cisticercose, dengue e outras doenças
infecto-contagiosas em conjunto com a comunidade;
k) - interligar em rede o sistema de informatização;
l) - manter convênio com hospital psiquiátrico e centros de recuperação de
alcoólatras e dependentes de dependências tóxicas;
m) - apoiar entidades que desenvolvam atendimento a criança e ao adolescente e a
população em geral com ênfase a Pastoral da Criança e da saúde;
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n) - exercer o controle e a fiscalização sobre medicamentos, alimentos, água,
habite-se, exercício profissional, condições higiênicas/sanitárias, animais e também
sobre doenças como a diarréia, raiva canina, tuberculose, hanseniase, cisticercose e
hepatite;
o) - manter convênio para atendimento especializado, garantindo transporte,
quando for o caso;
p) - manter os programas básicos de saúde preventiva e alternativa;
q) - reestruturação dos postos de saúde;
r) - capacitação profissional de profissionais e agentes comunitários de saúde; 
s) - apoio a programas que incentivem a utilização de produtos naturais;
t) - implantação do programa do médico-familiar;
u) - contratação de profissionais especializados;
v) - regionalização de postos de saúde;
w) - especialização de clínicas nos postos de saúde;
x) - criar mecanismos que possibilite a população consumir produtos naturais e
sem agrotóxicos e da agricultura familiar.

  VII - AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

a) - desenvolver programas e ações na área do abastecimento rural e urbano;
b) - apoiar a implantação de hortas, pomares e lavouras no meio rural e urbano,
inclusive em terrenos baldios visando o abastecimento familiar;
c) - apoiar e realizar exposições e eventos ligados a área de agricultura, pecuária e
agro-industria;
d) - manter e desenvolver parcerias com Programas de Governo Estadual, Federal
e fontes internacionais;
e) - apoiar os produtores rurais na busca e viabilização de novas alternativas na
área de agricultura, pecuária, agroindustrialização, produção orgânica e
desenvolvimento florestal;
f) - apoiar os produtores rurais na melhoria de suas culturas e rebanhos e outras
atividades geradoras de renda;
g) - manter o serviço de inspeção municipal inclusive o apoio ao funcionamento do
matadouro municipal entre outros;
h) - incrementar a produção de mudas de árvores e flores nos viveiros municipais e
comunitários;
i) - apoiar o desenvolvimento da agricultura, ovinocultura, piscicultura, fruticultura,
apicultura e olericultura, entre outros;
j) - apoio as associações, grupos informais e grupos ecológicos, entre outros;
k) - apoiar atividades ligadas ao meio ambiente tanto na área rural quanto urbana;
l) - apoiar os produtores rurais na estruturação de suas propriedades e na
infra-estrutura básica nas comunidades como terraplanagem, construção de açudes,
entre outros;
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m) - apoiar os agricultores na busca de crédito facilitado inclusive na formação de
um fundo rotativo municipal;
n) - apoio aos agricultores para aquisição de micro e mini-pasteurizadoras de leite
e de um pequeno laboratório de análises;
o) - contratação de profissionais ligados na área da agropecuária;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p) - criar um programa de incentivo a apicultura;
q) - criar programas de preservação e recuperação de rios, riachos, etc.;
r) - dar apoio ao FUNDEC;
s) - discutir e elaborar uma lei para comercialização de produtos coloniais;
t) - desenvolver um programa de arborização e ajardinamento urbano em parceria
com as comunidades, empresas e entidades;
u) - desenvolver um programa de produção de sementes a nível de comunidade;

 VIII - INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

a)  - doação de áreas, prestação de serviços de infra-estrutura, conservação de
estradas, pátios e outros serviços que fizerem necessários para a implantação de
novas industrias e comércio;
b)  - explorar o potencial turístico da região;
c)  - apoio a empresas através de cursos, participação de eventos como feiras e
exposições em outras cidades buscando aprendizado;
d)  - incentivo a agro-industria;
e)  - realizar estudos sobre as potencialidades turísticas do Município;
f)  - apoiar a iniciativa privada na construção de infra-estrutura turística;
g)  - apoio na implementação do Fundo Municipal de Turismo e do Conselho
Municipal de Turismo;
h)  - apoio para microempresas em geral ou comércio;
i)  - apoio para que o turismo seja mais ativado;
j)  - apoio ao mercado informal;
k)  - criação de um fundo rotativo para aquisição de máquinas e equipamentos para
os microempresários;
l)  - apoio as cooperativas de trabalho;
m)  - apoio na divulgação das indústrias e comércios locais.

  IX - AÇÃO SOCIAL
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a) - auxílio financeiro e logístico a entidades e instituições públicas e privada que
prestem  assistência a criança, ao adolescente, ao deficiente físico e/ou mental, ao
idoso, a família carente, a pessoa em situação de risco e ao indigente;
b) - atendimento a criança na faixa etária de 0 a 6 anos através das creches
municipais e comunitárias, proporcionando alimentação adequada, noções de higiene
e educação;
c) - atendimento e apoio a criança e ao adolescente através de cursos
profissionalizantes realizados nas Escolas Oficinas e Projetos Especiais com
assistência sócio-pedagógica, educacional, religiosa, alimentar e assistência
médico-odontológica;
d) - realização de programas a pessoas que se encontram na Terceira Idade;
e) - dar apoio financeiro e logístico ao PROVOPAR;
f) - manter convênio com órgãos federais e estaduais para manutenção de suas
atribuições;
 
 
 
 
 
 
 
 
g) - dar apoio as Associações de Artesãos do Municipio;
h) - apoio as Associações de Moradores, Associação de Trabalhadores Rurais e
Associações de Pais, Funcionários, Amigos do CENIM e CEIN e entidades afins;
i) - apoio técnico financeiro ao Projeto Casa de Abrigo Temporário para Crianças e
Adolescentes;
j) - atendimento ao programa de Casa Lar ou casa de apoio a Criança e ao
Adolescente;
k) - criar e apoiar programas de treinamento e geração de trabalho e renda;
l) - apoio técnico e financeiro ao Conselho Tutelar, ao Conselho de Assistência
Social e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente;
m) - formação, treinamento e reciclagem de Servidores e voluntários que atuam na
área social e da criança e do adolescente;
n) - criar programas de educação para a saúde, higiene e planejamento familiar;
o) - apoio técnico financeiro a grupos formais organizados que desenvolvam ações
na área social;
p) - criação de programas de apoio aos pais adolescentes;
q) - apoio técnico e financeiro ao Plantão da Cidadania.

  X  - ESPORTE

a)  - participar dos Jogos da Juventude fase regional e final;
b)  - participar dos Jogos Abertos do Paraná fase regional e final;
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c)  - participar do campeonato estadual de futebol de salão, vôlei e basquete e
outros esportes;
d)  - apoiar as ligas amadoras de xadrez, ciclismo, moto-clube, futebol de campo,
futebol de salão, basquete, bocha e tênis de campo, vôlei e todos os esportes;
e)  - incentivo a prática esportivas no meio rural e urbano;
f)  - realização de campeonatos esportivos para todas as faixas etárias de ambos
os sexos;
g)  - apoio a prática esportiva aos deficientes físicos;
h)  - incentivos a campeonatos municipais, regionais e comunitários;
i)  - incentivo a esportes náuticos no Rio Iguaçu;
j)  - reativação da pista de bicicross na Praça Expedicionário e instalação de novas
pistas onde se fizer necessário;
k)  convênios com entidades para implantação de locais de lazer.

  XI -CULTURA

a) - apoiar eventos que incentivem manifestações culturais junto a todos os
segmentos da sociedade;
b) - realizar festivais, concursos e exposições na busca de talentos locais como
também incentivos e divulgação a estes;
c) - apoiar o lançamento de livros de escritores locais;
d) - promover a apresentação de grupos teatrais, folclóricos e outros;
e) - realizar cursos de teatro, instrumentos musicais, danças e outros, bem como a
contratação de professores especializados;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) - manter e conservar o patrimônio histórico do Município;
g) - promover o resgate histórico do Município;
h) - apoiar a realização de eventos culturais no meio rural e urbano (ex.:
artesanato, música, folclore, etc.);
i) - incentivo a concursos culturais no meio rural e urbano;
j) - criar um local definitivo para a Biblioteca Pública;
k) - reestruturar/ampliar e informatizar a biblioteca pública municipal;
l) - interligar a biblioteca pública municipal ao sistema da Internet;
m) - promover a criação de um Museu Municipal;
n) - apoio a realização de feiras de livros no Município.

XII - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
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a)  - manter convênio com hospitais médicos, laboratórios, clínicas odontológicas e
farmácias para atendimento aos contribuintes;
b)  - gerenciar recursos do Fundo de Aposentadorias e Pensões;
c)  - contribuir com o PASEP na forma da Lei. 

    ANEXO II
    
   PLANO DE INVESTIMENTO

    LEGISLATIVO
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  I    - CAMARA MUNICIPAL 

a)  - aquisição de equipamentos de informática;
b)  - reforma do espaço físico do prédio que abriga a Câmara Municipal;
c)  - aquisição de móveis;
d)  - aquisição de um terminal telefônico.

   EXECUTIVO

  II  - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
a)  - execução de prédio novo para a Prefeitura Municipal;
b)  - reforma onde se encontra a sede da Prefeitura Municipal;
c)  - aquisição de veículos utilitários para serviços administrativos;
d)  - aquisição de equipamentos, programas e manuais de informática como
também equipamentos em geral para a administração.

  III - PLANEJAMENTO
a)  - informatização do setor técnico e cadastro imobiliário, com aquisição de
equipamentos, programas e cursos de capacitação;
b)  - aquisição de veículos  utilitários para os serviços de cadastro imobiliário e setor
técnico. 

 IV - TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

a) - manutenção/melhoramentos das malhas viárias urbanas e rural;
b) - aquisição de veículos e máquinas;
c) - prosseguimento das obras de esgoto sanitário em convênio com a SANEPAR;
d) - implantação de sistema de esgotos onde se fizer necessário;
e) - construção de galerias de águas pluviais;
f) - ampliação/conclusão das obras na área de lazer em convênio com a COPEL;
g) - instalação de equipamentos comunitários;
h) - desenvolver o programa de Saneamento Rural em São Domingos e em outras
comunidades;
i) - pavimentação da malha viária urbana e rural;
j) - construção/reforma da edificação para a Secretaria de Obras (administração,
oficina e garagem);
k) - restauração/pavimentação da Avenida Bento Munhoz da Rocha; 
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l) - pavimentação de acesso da BR-476 ao Bairro São Cristóvão através de via
não sujeita ao alagamento proveniente das cheias do Rio Iguaçu (Bairro São
Sebastião);
m) - ampliação e construção de parques para preservação ambiental e controle de
cheias;
n) - oferecer toda a infra-estrutura para o reassentamento das famílias;
o) - oferecer infra-estrutura para a implantação do Parque Industrial;
p) - conclusão do serviço de macrodrenagem do Rio Vermelho e execução dos
serviços de macrodrenagem do Rio da Prata;
q) - construção/ampliação/manutenção das ciclovias;
r) - implantação de iluminação pública onde se fizer necessário;
s) - implantação de passeios para melhorar a segurança de pedestres;
t) - construção de pontes em concreto onde existem de madeiras (em cota
superior as existentes) na área rural;
 
  V  - EDUCAÇÃO

a)  - reforma/aquisição de veículos para transporte de alunos;
b)  - ampliação/reparos/construção de escolas municipais;
c)  - construção de depósitos para merenda escolar;
d)  - aquisição de equipamentos para as escolas municipais;
e)  - construção/reforma/ampliação de quadras esportivas nas escolas;
f)  - implantação do Núcleo do Rio dos Banhados e onde se fizer necessário;
g)  - construção de centros de treinamento para o meio rural e urbano;
h)  - construção de uma Escola Agrícola a nível 2º grau;
i)  - construção/reformas nas escolas para atender os deficientes físicos;

  VI  - SAÚDE
 
a) - aquisição de veículos, sendo: pick-up/Vigilância Sanitária, ambulância,
odontologia/FUSA, veículo p/realização de visitas domiciliares e 01 odontomóvel para a
área rural;
b) - reequipar e incrementar os Postos e mini-postos de Saúde;
c) - aquisição de uma central de PABX para a FUSA;
d) - aquisição de computadores;
e) - conservação e manutenção dos Postos e mini-postos de Saúde;
f) - construção/reforma/ampliação dos Postos e mini-postos de Saúde;
g) - reforma e ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde;
h) - construção  de   postos   de   ginecologia/  obstetrícia e  Pediatria  com  toda  a
 infra-      estrutura;
i) - aquisição de equipamentos odontológicos em substituição à alguns existentes  
                     sem condições de uso e recuperação de outros;
j) - construção de centro de nutrição infantil;
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  VII - AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

a) - aquisição de veículos;
b) - aquisição de máquinas e equipamentos para o setor administrativo;
c) - aquisição de máquinas e equipamentos para a patrulha mecanizada;
d) - aquisição/construção de um local para o Mercadão Popular, Armazém da
Família e para a Feira Livre;
e) - aquisição/construção de estruturas e equipamentos de beneficiamento e/ou
transformação e armazenamento de produtos locais nas comunidades rurais;
f) - aquisição de micro e mini pasteurizadoras de leite;
g) - construção de uma mini-unidade pasteurizadora de leite e de um pequeno
laboratório de análises;
h) - aquisição de máquinas classificadoras de sementes;
i) - aquisição de máquinas e equipamentos para grupos e associações de
produtores;
j) - investimentos nas obras de dragagem do Rio Vermelho, Rio da Prata e Rio
dos Banhados;
k) - reformas nos viveiros municipais, comunitários e distribuição de mudas nas
comunidades;
l) - construção de barracas para a Feira-Livre dos agricultores do Município; 
m) - aquisição de materiais para saneamento básico para grupos e associações de
agricultura;
n) - formação de um Fundo Rotativo de Investimentos;
o) - aquisição de insumos e equipamentos para campos de produção de sementes;
p) - aquisição de insumos e equipamentos para arborização;
q) - hortas, pomares, lavouras comunitárias e programas de produção de
sementes;
r) - construção de laboratórios para análise de mel e seus derivados bem como
aquisição de materiais apícolas.

  VIII - INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
a) - aquisição de áreas para instalação de indústrias;
b) - execução de obras em locais com potencial turístico.
 
  IX   - AÇÃO SOCIAL
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a) - aquisição de terrenos para creches;
b) - construção e ampliação de creches municipais e comunitárias urbanas e
rurais;
c) - aquisição de equipamentos e material didático pedagógico para creches e
Escola Oficina; 
d) - apoio financeiros e logístico a Linha/ Estação do Ofício;
e) - aquisição de um imóvel para funcionamento da Casa de Apoio e Atendimento
a Mulher Vitimizada e em Situação de Risco;
f) - implantação de um condomínio residencial para pessoas carentes que se
encontram na terceira idade em parceria com a Associação da Terceira Idade.
g) - implantação de Casa Lar para o deficiente carente;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) - implantação de Casa Lar para o idoso carente;
i) - aquisição de terreno e construção da Casa Lar da Menina;
j) - implantação de um centro para doentes carentes (ex. cancerosos em estado
terminal, portadores de HIV e aqueles com difícil acesso aos postos de atendimento);
k) - aquisição de máquinas e equipamentos para as cooperativas de trabalho;
l) - aquisição de veículos para atendimento de programas sociais.
m) - construção/reformas de Centros Comunitários urbanos e rurais;
 
  X   - ESPORTE

a)  - construção e reformas de ginásios de esportes;
b)  - aquisição de veículos  utilitários para a AME;
c)  - conclusão das quadras de areia junto ao Estádio Municipal Antiocho Pereira; 
d)  - construção/cobertura/melhorias de canchas esportivas e campos de futebol
onde se fizer necessário;
e)  - implantação de canchas de areia para o meio rural e urbano;
f)  - implantação de área de lazer no meio rural e urbano;
g)  - construção de parques infantis;
h)  - apoio a restauração do Estádio de Futebol São Bernardo e do Ferroviário
Esporte Clube;
i)  - construção de uma piscina olímpica municipal.

  XI   - CULTURA
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a)  - aquisição de aparelhos de televisão/vídeos e antenas parabólicas para a
Fundação de Cultura e Associações de Moradores;
b)  - aquisição de equipamentos de som e informática para a Fundação de Cultura
e Associações de Moradores;
c)  - aquisição de veículos;
d)  - reforma e manutenção do trailer que serve de biblioteca volante e exposições
em geral.

  XII - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

a)  - aquisição/reforma do imóvel para o IMAS;
b)  - aquisição de equipamentos para um consultório simplificado no IMAS, para
atendimento aos seus contribuintes e dependentes;
c)  - aquisição de equipamentos de informática.

União da Vitória, 02 de julho de 1997.  


