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Lei Nº 3196/2004

Dispõe sobre ações prioritárias da Administração Pública
Municipal, Metas e Riscos Fiscais Diretrizes Gerais para
Elaboração da Proposta Orçamentária, Normas de Execução
Financeira a serem executadas pelo Município de União da
Vitória, no exercício de 2005 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná,
aprovou, e eu HUSSEIN BAKRI, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

Art. 1º  Ficam estabelecidas para o exercício de 2005, as
ações prioritárias da administração pública municipal, metas e riscos fiscais, diretrizes
gerais para elaboração do proposta orçamentária, normas de execução financeira, em
conformidade com o Plano Plurianual, com a Lei Orgânica Municipal, a Lei
Complementar Federal nº 101/00 e demais legislação que discipline a matéria,
compreendendo:

I. ações prioritárias e metas da Administração Pública
Municipal;

II. metas e riscos fiscais;

III. disposições sobre alterações na legislação tributária;

IV. estrutura e organização da lei orçamentária;

V. diretrizes gerais para elaboração dos orçamentos; 

VI. normas relativas à execução financeira e orçamentária; e

VII. da seguridade social.
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CAPÍTULO I
AÇÕES PRIORITÁRIAS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º  As ações prioritárias, objetivos e metas constantes do
Plano Plurianual para o exercício de 2005, fixados pelo Plano Plurianual, passam, a
partir da edição da presente lei, a vigorar de acordo com as Ações Programáticas
estabelecidas no Anexo I.

CAPÍTULO II
METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 3º As metas, avaliações, demonstrativos e os riscos fiscais
estão definidos nos Anexos II e III da presente lei. 

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 4º O Executivo Municipal, no decorrer do exercício
seguinte, mediante a edição de ato próprio, poderá ajustar o orçamento  face
alterações na Legislação Tributária ocorridas até 31 de dezembro do exercício
corrente, não consideradas até a vigência da presente Lei, em especial quanto:

I. às modificações na Legislação Tributária decorrentes da
revisão de Sistemas Tributários;

II. à concessão e ou redução de isenções fiscais; 

III. à revisão de alíquotas dos tributos de competência; e 

IV. ao aperfeiçoamento do sistema de controle e cobrança da
Dívida Ativa municipal.

CAPÍTULO IV
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 5º  A Proposta Orçamentária  conterá:
I. legislação e resumos da receita, referentes aos orçamentos
fiscal;

II. resumos gerais da despesa referentes aos orçamentos
fiscal;
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III. orçamento fiscal, compreendendo os orçamentos dos
Poderes Executivo e Legislativo;

IV. orçamentos dos Fundação Municipal de Saúde, da
Fundação Municipal Faculdade da Cidade de União da Vitória,
da Autarquia Municipal de Esportes, da Fundação Municipal da
Cultura, do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor
Público e do Fundo de Aposentadoria de União da Vitória.

Art. 6º  Os Orçamentos Fiscal, das Fundações e dos Fundos,
discriminarão as despesas por órgãos, unidades orçamentárias, projetos e ou
atividades, segundo a classificação funcional programática da Portaria 042 de 14/04/99
e natureza dos gastos, nos moldes da Portaria SOF nº 163, de 04 de maio de 2001 e
suas alterações, obedecendo os seguintes agrupa-mentos:

a) CATEGORIA ECONÔMICA

b) GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

c) MODALIDADE DE APLICAÇÃO

d) ELEMENTO DE DESPESA

Art. 7º  As programações dos Fundos de Assistência Social e
da Criança e do Adolescente, serão abertos como atividades nas unidades
orçamentárias a que estiverem subordinadas.

Parágrafo Único -  Os orçamentos e os acompanhamentos das
execuções orçamentárias, financeiras, patrimoniais e as escriturações contábeis das
Fundações, Autarquias e dos Fundos do Município de União da Vitória, serão
organizados de forma independente dos demais orçamentos do Município.

CAPÍTULO V
DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 8º - Para o exercício financeiro de 2005, fica estabelecido
o montante de até R$ 26.283.600,00  (vinte e seis milhões e duzentos e oitenta e
três mil e seiscentos reais), como limite para elaboração do Orçamento Fiscal, de  até
R$ 4.910.000,00 (Quatro milhões, novecentos e dez  mil reais) para o  Orçamento da 
Fundação Municipal de Saúde, de  até R$ 5.340.000,00 (Cinco milhões, trezentos e
quarenta mil reais), para a Fundação Municipal Faculdade da Cidade de União da
Vitória, de até R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil  reais), para a Fundação Municipal da
Cultura, de até R$ 1.870.000,00 (Um milhão, oitocentos e setenta mil reais), para o
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Instituto Municipal de Assistência ao Servidor Público, de  até R$ 374.000,00
(Trezentos  e setenta e quatro mil reais), para a Autarquia Municipal de Esportes e de 
até R$ 3.520.000,00 (Três milhões, quinhentos e vinte mil reais), para o Fundo de
Previdência do Município de União da Vitória. 

Parágrafo Único -  Do montante estabelecido para o
Orçamento Fiscal, será consignado em Reserva de Contingência o percentual mínimo
de 0,50%.

Art. 9º   Serão classificados na atividade 2.008, os recursos
consignados em Reserva de Contingência - elemento de despesa 999999 e as
parcelas de dotações decorrentes de vetos por parte do Executivo - elemento de
despesa 4699.99.01 – a Classificar.

Art. 10.  O Projeto de Lei do Orçamento, por meio de Anexo,
deve demonstrar a existência de compatibilidade da programação dos orçamentos com
os objetivos e metas definidos no Capítulo II - Metas e Riscos Fiscais.

Art. 11.  No Projeto de Lei Orçamentária Anual as receitas
serão estimadas e as despesas fixadas segundo preços vigentes em 01 de abril de
2004 (base de correção relativa a 31 de março de 2004).

§ 1º As despesas custeadas com financiamentos em moedas
estrangeiras serão convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio vigente em 1º de
julho de 2004. 

§ 2º Os valores da receita e despesa apresentadas no Projeto
de Lei Orçamentária Anual, poderão ser atualizados no decorrer da execução
orçamentária mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
acumulado no período de julho (inclusive) ao mês imediatamente anterior ao da
correção.

§ 3º O Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias após a
publicação da Lei Orçamentária corrigida, encaminhará à Câmara Municipal para
ciência, cópia do orçamento anual devidamente atualizado.

Art. 12. O Projeto de Lei do Orçamento para 2005,  destinará
recursos para atender prioritariamente:

I. ao pagamento de precatórios judiciais apresentados até 1º
de julho do presente exercício.

II. as despesas com pessoal ativo, inativo e encargos sociais;

III. ao pagamento do serviço da dívida pública;
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IV. aos empréstimos e as contrapartidas de programas objeto
de financiamentos;

V. a manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com
o artigo 212 da Constituição Federal e Emenda nº 14/96 ; e

VI. ao custeio do Sistema de Saúde

Art. 13. O Poder Legislativo, até do dia 31 do mês julho do
presente exercício, em conformidade a Emenda Constitucional nº 25/00, encaminhará
a proposta orçamentária da Câmara, limitada a 8% da receita tributária e das
transferências previstas no § 5º, do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição
Federal, para fins de inclusão no Orçamento Geral do Município.

Parágrafo Único. Caso o orçamento aprovado para o Poder
Legislativo extrapole os limites estabelecidos no caput deste artigo, os valores
excedentes serão objeto de veto por parte do Chefe do Poder Executivo, cujo
montante será incorporado à atividade 2.008, elemento de despesa 4699.99.01 – a
Classificar. 

Art. 14 As receitas do Orçamento Fiscal serão programadas
para atender prioritariamente gastos com pessoal e encargos sociais, encargos e
principal da dívida, precatórios judiciários, manutenção das atividades e dos bens
públicos e contrapartidas de financiamentos e de convênios.

Parágrafo Único - Os recursos do Tesouro Municipal somente
poderão ser programados para atender despesas de capital após atendidas as
despesas relacionadas neste artigo.

Art. 15 O produto da alienação de bens e direitos pertencentes
a Poder Público Municipal, será aplicado no atendimento de despesas de capital.

Parágrafo único. A lei poderá destinar parcela dos recursos a
que se refere este artigo para custeio de despesas com o regime de previdência.

Art. 16 O Poder Executivo incluirá na previsão das receitas
recursos à conta de Operações de Crédito.

§ 1º. A programação das despesas a serem custeadas com
recursos de operações de crédito não poderá exceder o montante das despesas de
capital fixadas no orçamento, salvo existência de lei específica autorizando a aplicação
em despesas correntes, observado o disposto no inciso III, do Art. 167 da Constituição
Federal.

§ 2º O Poder Executivo fará constar da programação
orçamentária da despesa custos com juros e outros encargos decorrentes da
contratação de operação de crédito e de operações de crédito por antecipação de
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receita,  observado o disposto Seção III, da Lei Complementar 101/00 e demais
normas que regem a matéria.

Art. 17  A programação da despesa destinada a cobertura dos
gastos com pessoal e encargos sociais à conta de recursos do Orçamento Fiscal, será
fixada em até 60% da receita corrente líquida e não poderá exceder os seguintes
limites:

6% (seis por cento) para o Legislativo;

54% (Cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.

Parágrafo único. Para fins de cálculo, entende-se como
despesas com pessoal, o disposto no art. 18, da Lei Complementar Federal nº 101/00.

Art. 18 O Projeto de Lei Orçamentária considerará na
programação das despesas com pessoal, os custos com alterações de padrões
constantes do plano de cargos e salários, com progressão funcional através de
avanços vertical e diagonal, decorrentes de progressão, promoção, ascensão,
adicional de qüinqüênio por tempo de serviço, da programação de reajuste salarial e
do aumento de até 100 vagas para as áreas de assistência social, saúde, educação,
cultura, esporte, administração, finanças, agricultura, transportes e obras.

§ 1º. Na Lei Orçamentária anual, será destinado no mínimo
60% (sessenta por cento) dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, para
remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades
no ensino fundamental público, conforme o disposto na Emenda Constitucional nº
14/96.

§ 2º As despesas com pessoal ativo e inativo dos Poderes
Executivo e Legislativo e decorrentes de outras despesas com pessoal executados nos
últimos três anos, o provável do exercício corrente e o previsto para os exercícios
subseqüentes, com indicação da representatividade percentual do total em relação à
receita corrente líquida, nos termos do artigo 38 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e o disposto na Lei Complementar nº 101/00, estão
definidos no Anexo IV.

Art. 19 O Poder Executivo fica autorizado a incluir na Proposta
Orçamentária para o exercício de 2005, custos com a criação, expansão e
aperfeiçoamento de metas nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura,
esporte, administração, finanças, agricultura, transportes e obras.

Parágrafo Único - Os custos decorrentes da implementação
das ações programadas no caput deste artigo, correrão a conta de recursos do
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Orçamento Fiscal e dos consignados nas Fundações, Autarquias e Fundos
administrados e mantidos pelo Município.

 
Art. 20  Exclui-se das disposições do artigo 19 da presente,  a

realização de despesas consideradas irrelevantes, que serão processadas sob o
regime de adiantamento, de conformidade com o que dispõe o Art. 68, da Lei Federal
nº 4.320/64.

Art. 21  Ao Projeto de Lei Orçamentária Anual poderão ser
incorporadas emendas, que:

I. sejam compatíveis com as disposições do Plano Plurianual e
da presente lei;

II. indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os
provenientes da anulação de despesas, excluídas as que:

a) incidam sobre dotações para pessoal ativo, inativo e seus
encargos;

b) sobre o serviço da dívida;

c) sobre dotações custeadas com recursos provenientes de
convênios, operações de crédito e outras formas de contrato,
bem como de suas contrapartidas;

d) transfiram recursos da Fundação Municipal de Saúde e do
Fundo de Previdência do Município de União da Vitória;

Art. 22  Ao Projeto de Lei Orçamentária é vedado a inclusão 
de créditos com finalidade imprecisa, com dotação ilimitada, destinados a investimento
com duração superior a um exercício que não estejam previstos na presente lei, no
Plano Plurianual e ou em lei especial que autorize sua inclusão.

Art. 23  O Projeto de Lei Orçamentária contemplará recursos
para concessão de auxílios, doações, transferências e subvenções a pessoas físicas e
jurídicas, visando a promoção e desenvolvimento de ações de caráter assistencial,
social, educacional, cultural, esportivo e relacionados a saúde, em suplementação aos
recursos de origem privada aplicados a esses objetivos.

§ 1º Para consecução do proposto neste artigo, fica o Poder
Executivo autorizado a firmar convênios ou acordos com pessoas jurídicas
interessadas na parceria, observados a existência de lei autorizatória específica e o
disposto nos artigos 16 a 19 da Lei Federal nº 4.320/64.

§ 2º Não serão concedidos auxílios, doações, transferências e
subvenções para cobertura de déficits ou prejuízos de pessoas jurídicas.
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§ 3º Os programas de assistência social que contemplem
fornecimento de remédios, cestas básicas, passagens e a cobertura de outras
necessidades de pessoas físicas, deverão ser autorizados e disciplinados por meio de
ato próprio do Executivo.

§ 4º No Projeto de Lei Orçamentária, em suas emendas e
alterações, fica vedado a inserção de projetos ou atividades com dotação orçamentária
insuficiente a cobertura integral dos custos no decorrer do exercício, bem como, não
serão identificadas instituições privadas a serem beneficiadas com transferências,
auxílios e subvenções econômicas ou sociais, observadas as normas da Lei
Complementar Federal nº 101/00 e Lei Federal nº 4.320/64.  

Art. 24 Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios
com a administração direta e indireta da União, Estados e Municípios, destinados à
cobertura de despesas de natureza institucional de outros entes da Federação.

Art. 25 Acompanhará o Projeto de Lei Orçamentária, relação,
em ordem cronológica, das sentenças judiciais a serem pagas no exercício seguinte.

CAPÍTULO VI
NORMAS RELATIVAS À EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Art. 26  As programações de gastos devem apresentar
consonância com as prioridades governamentais estabelecidas no Plano Plurianual e
na presente Lei.

Art. 27  Os recursos recebidos pelo Município, provenientes de
convênios, ajustes, acordos e outras forma de contratos e ou transferências efetuadas
por outras esferas de governo ou pelo setor privado, deverão ser registrados como
receita e suas aplicações programadas nas despesas orçamentárias, só podendo
sofrer desvinculação por lei específica.

Art. 28 Até trinta dias após a publicação do orçamento, o
Executivo Municipal, com o objetivo de ajustar o montante de gasto à capacidade de
arrecadação, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso.

Art. 29  As obras iniciadas sob a responsabilidade do
Município, terão prioridade na alocação dos recursos orçamentários e financeiros até
sua conclusão.
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Art. 30 As programações custeadas com recursos
provenientes de convênios, contratos e operações de crédito não formalizados, ficarão
condicionadas à efetiva formalização dos instrumentos

Art. 31 A implementação do disposto nos artigos 18 e 19 da
presente lei, fica condicionada a observância das normas e limites estabelecidos nesta
lei e será precedida de declaração do Administrador Municipal assegurando que os
aumentos tem adequação à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento anual,
informando a origem dos recursos financeiros destinados à sua cobertura e
comprovação de que os resultados estabelecidos nas metas fiscais constantes do
Anexo II, não serão afetados.

Art. 32  No decurso da execução orçamentária, mediante
edição de ato próprio do Executivo, os recursos programados na atividade 2.008 -
Reserva de Contingência definidos no artigo 9°, serão destinados a cobertura dos
Riscos Fiscais estabelecidos no Anexo III e os consignados em Investimentos em
Regime de Execução Especial, servirão de fonte para abertura de créditos adicionais,
obedecido o disposto no artigo 33, da presente lei.

Parágrafo Único – Não sendo utilizados os recursos de
Reserva de Contingência na cobertura de Riscos Fiscais até 31 de outubro de 2005, os
mesmos poderão ser utilizados na abertura de créditos adicionais suplementares na
forma da Lei.

Art. 33   Visando adequar as estruturas do
orçamento-programa às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas
físicas e fiscais, fica o Poder Executivo autorizado, por meio de ato próprio, na medida
das necessidades, e até o limite de 20% alterar a programação orçamentária fixada
para o exercício de 2005, no que couber:

I. Por meio da abertura de crédito adicional suplementar,
ajustar os valores das dotações orçamentárias destinadas ao
pagamento de pessoal e encargos sociais e ao pagamento de
encargos e do principal da dívida pública e, desde que
tecnicamente justificado, os valores programados em outras
despesas correntes e de capital custeados com recursos do
tesouro municipal e de outras fontes, utilizando como recursos
as formas previstas no artigo 43, da Lei Federal 4.320/64.

II. As autorizações contempladas no inciso I deste artigo,  são
extensivas a dotações orçamentárias consignadas ao Poder
Legislativo e as programações orçamentárias dos fundos,
fundações e autarquias administrados e mantidos pelo
Município.
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Art. 34  A contratação, prorrogação e composição de dívidas
confessadas, de operações de crédito e de operações de crédito por antecipação de
receita depende de lei autorizativa específica, observadas as normas que disciplinam a
matéria.

Art. 35  A avaliação da gestão fiscal, do equilíbrio orçamentário
e financeiro e do controle dos custos e resultados dos programas, projetos e atividades
financiados com os recursos dos orçamentos, serão efetuados na forma das leis que
disciplinam a matéria.

§ 1º Em caso de déficit ou da constatação da impossibilidade
do cumprimento das metas de resultado primário e nominal estabelecidos no quadro
“D” do Anexo II - Metas e Riscos Fiscais, nos trinta dias subseqüentes, mediante ato
próprio do Executivo, serão estabelecidas medidas para redução da execução
orçamentária e da movimentação financeira.

§ 2º Constará do elenco de medidas para restabelecer
equilíbrio orçamentário e financeiro, critérios e montantes para emissão de notas
empenho, liquidação dos compromissos assumidos anteriormente, contas a pagar do
exercício, restos a pagar e outras obrigações de natureza financeira, até sua total
quitação.

Art. 36. Restabelecida a capacidade financeira, a retomada da
execução orçamentária dar-se-á nos limites das disponibilidades, mediante ato do
Executivo, suspendendo os efeitos das medidas de contenção editadas por força da
aplicação do disposto no artigo 35 desta lei.

CAPÍTUO VII
DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 37 Em obediência ao princípio da unidade orçamentária,
fica o Poder Executivo incumbido de incluir na Proposta Orçamentária do Executivo
Municipal para o exercício de 2005, a Proposta do Fundo de Previdência do Município
de União da Vitória.

§ 1º Na estimativa das receitas devem ser consideradas as
contribuições patronal e dos servidores, oriundas de aplicações financeiras, doações,
auxílios, transferências, e  provenientes de outras fontes.

§ 2º A programação das despesas deve considerar os custos
pagamento de inativos e pensionistas, prever aposentadorias por tempo de serviço,
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por invalidez, sob a forma de pensionistas e decorrentes de reajustes salariais a serem
concedidos aos servidores municipais.

§ 3º Os custos das despesas programadas no parágrafo
anterior, correrão a conta de recursos em poder do Fundo de Previdência do Município
de União da Vitória. 

§ 4º Visando assegurar liquidez e rentabilidade na aplicação de
recursos do Fundo de Previdência, a Diretoria, além das normas estabelecidas na Lei
complementar nº 101/00, deve proceder avaliação da situação financeira, patrimonial e
atuarial com objetivo de, em caso de déficit, corrigir o percentual de contribuição,
estabelecer limites de gastos e evitar eventuais perdas que possam colocar em risco a
saúde financeira do Fundo.

Art. 38  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

                    União da Vitória, 17 de junho de 2004. 

              

HUSSEIN BAKRI FAUZI BAKRI
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças
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ANEXO I

AÇÕES PRIORITÁRIAS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O
EXERCÍCIO DE 2004

Ficam fixadas, por área de atuação, as seguintes ações
programáticas prioritárias:

I. LEGISLATIVA

Objetivos

Assegurar o funcionamento da Câmara, em consonância com
os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na Lei Orgânica,
oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar,
com a sanção do Prefeito, sobre matérias de competência do Município; organizar e
administrar os seus serviços internos; exercer externamente o controle sobre a
aplicação e prestação de contas dos recursos municipais; revisar periodicamente a
legislação municipal e executar outras atividades previstas na Lei Orgânica do
Município.

Principais Metas

Especificação Unidade Quantidade

Realizar Sessões Legislativas Ordinárias

Extraordinárias

Solenes

40

12

02

Apresentar projetos de lei de iniciativa da câmara Projetos 26

Editar resoluções legislativas Resoluções 06

Editar decretos legislativos Decretos 03

Apreciar projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo

− Plano Plurianual

− Lei de Diretrizes Orçamentárias

− Orçamento – Programa anual

Projetos

Plano

LDO

Orçamento

52

-

01

01

Julgar as contas do Prefeito Municipal Contas 01
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Firmar convênios com outras instituições Convênio 01

Aquisição de equipamentos de informática Equipamentos 02

Realização de Concurso Público Concurso 01

Elaboração de Plano de Cargos e Salários Plano 01

Aquisição de TV/vídeo/filmadora/máquina fotográfica para
retransmissão de sessões

Câmara 01

Manutenção dos serviços da Câmara Material 01

Manutenção e reforma do prédio da Câmara               Prédio 01

II. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Objetivos

Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas
programados pelo Prefeito; assessorar o Chefe do Executivo nas relações com os
diversos segmentos da sociedade e na sua representatividade diante setores e
autoridades municipais, estaduais e federais; coordenar, repassar recursos e controlar
as atividades executadas pelos órgãos da administração indireta; modernizar a
estrutura administrativa do Executivo Municipal; executar atividades de natureza
administrativa, jurídica, financeira, planejamento e de recursos humanos; avaliar e
proceder ajustes nas estruturas de pessoal face as metas estabelecidas neste plano;
implantar plano de carreira para os servidores municipais; implantar programa de
capacitação de recursos humanos; executar os processos de aquisição armazenagem
e distribuição de materiais; maximizar os serviços de natureza administrativa; exercer o
controle e a conservação do patrimônio imobiliário e mobiliário pertencente a
municipalidade; proceder desapropriação de imóveis declarados de interesse social;
modernizar e operacionalizar o sistema de tributação e fiscalização; e garantir a
execução e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

FINANÇAS

Principais Metas

Especificação Unidade Quantidade

Elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei 01

Elaborar o Orçamento – Programa anual Orçamento 01

Elaborar balancetes financeiros mensais Balancetes 12

Elaborar o Balanço e Prestação de Contas Balanço 01

Prestar contas de recursos de convênios Convênio 200

Atualizar o cadastro imobiliário municipal Cadastro 01
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Emitir talões de IPTU Talão 22.180

Conceder alvará Alvará 1.110

Fiscalizar estabelecimentos comerciais Estabelecimento 1.500

Apoiar a implantação de posto da Junta Comercial do PR Posto 01

Modernizar o sistema de emissão de notas fiscais do produtor
rural

Sistema 01

Implementar campanhas para melhoria da arrecadação Campanhas 03

ADMINISTRAÇÃO

Principais Metas

Especificação Unidade Quantidade

Gerenciar o Programa de Trabalho do Município Programa 01

Elaborar diagnósticos sobre a administração municipal Diagnóstico 01

Implantar programa de modernização Programa 01

Implantar programa de qualidade total Programa 01

Implantar sistema de acompanhamento de resultados Sistema 01

Realizar concurso público Concursos 03

Realizar teste seletivo Testes 02

Modernizar sistema de telefonia interna Sistema 01

Manter cadastro de fornecedores Cadastro 01

Suprir com materiais e equipamentos Secretarias 08

Administrar e controlar o patrimônio Controle 01

III. PLANEJAMENTO

Objetivos

 A Secretaria de Planejamento é o órgão responsável pelo planejamento físico,
econômico, social e administrativo do Município, controle das atividades da Prefeitura,
integrado no processo de planejamento do Município com os órgãos congêneres das
esferas Federais e Estaduais, competindo-lhe especialmente a elaboração,
coordenação e execução do Plano Diretor de Desenvolvimento local Integrado.  
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Principais Metas

Especificação Unidade Quantidade

Elaboração e implantação do Plano Diretor Georeferenciado Plano 01
Atualizar e disciplinar o uso e ocupação do solo urbano Lei 01
Atualização do cadastro técnico imobiliário do município Lei 01
Elaboração da planta genérica de valores imobiliários Planta 01
Elaboração da metodologia e implantação do sistema de coleta
de lixo seletivo

Projetos 08

Fornecer apoio técnico e financeiro  a CORPRERI e a outros
órgãos de interesse do município

Entidades 10

Criação do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico
Municipal

Conselho 01

Desenvolver programas de recuperação da mata ciliar Programas 20
Criar uma equipe de planejamento e fiscalização de obras
loteamentos (conjuntos habitacionais)

Equipe 02

Informatização do setor técnico e cadastro imobiliário Equip/Soft 02
Operacionalizar  e Melhorar o sistema de geoprocessamento
com base cartográfica digitalizadora

Sistema 01

Desenvolver programas de apoio a melhoria da Segurança
Pública do Município

Programa 03

Desenvolver sistema de análise de custos operacionais em todo
o âmbito da P.M.U.V.A

Sistemas 15

Implantação de um módulo do Corpo de Bombeiros
Municipal/Estadual

Módulo/Quartel 02

Aquisição de Veículos Veículos 02
Criação da Comissão de Trânsito Comissão 06
Aquisição de câmera fotográfica digital Câmera 01
Estudos referente programa de gestão integrada de resíduos
sólidos urbano

Programa 08

Aquisição de equipamentos de GPS Equip. 02
Cadastramento das áreas não cadastradas dentro do perímetro
urbano

Cadastram. 03

Elaboração de projeto-lei para padronização de números de
residências

Proj. Lei 01

Capacitação de funcionários Funcion. 10
Expedir alvarás e atestados de obras Atestado/Alvarás 1.100
Fiscalização de obras Obras 1.100
Elaboração de normas técnicas para manutenção e construção
de obras públicas

Normas 01

Estudos para implantação de um novo aterro sanitário Aterro 02
Estudos e Projetos de implantação de estacionamento
regulamentado na área central

Projeto 01

Manutenção da comissão municipal de urbanismo Comissão 01
Criação e manutenção da comissão intermunicipal de trânsito Comissão 01
Projeto de planta com levantamento das galerias de águas
pluviais com suas dimensões no quadro urbano

Projeto 01



 

ESTADO  DO  PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos     
Fone: 42-523-1011    e-mail: pmuva@net-uniao.com.br
CNPJ 75.967.760/0001-71    
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br  

16

IV. EDUCAÇÃO

Objetivos

Dotar a rede municipal de educação de meios necessários a
manutenção e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo básico de
alfabetização; promover a capacitação profissional do quadro de pessoal que atua no
ensino municipal; desenvolver ações para valorização do magistério; implantar o
programa de educação integral; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural
através do transporte escolar; manter e aprimorar o serviço de merenda escolar;
incentivar a implantação de hortas em escolas; implantar cursos profissionalizantes
para jovens e adultos; construir, ampliar e reformar escolas; promover o desporto
educacional escolar; construir canchas poliesportivas em escolas; administrar ginásio
de esportes; desenvolver programas culturais; e promover eventos esportivos;
turísticos e de lazer.

Principais Metas

Especificação Unidade Quantidade

Gerenciar e manter escolas Escolas 25

Gerenciar e manter Centros de Educação Infantil Centros 10

Manter alunos na Educação Infantil e Fundamental até a 4a,
série

Alunos 5.000

Construção de salas de aula Salas 10

Reconstrução de escolas Escolas 02

Reformas em prédios escolares e creches Prédios 15

Construção de Centros de Educação Infantil Centros 04

Implantar e equipar bibliotecas Livros 8.000

Fornecer merenda escolar municipalizada Refeição/ano 24.800.000

Capacitar Professores Professores 600

Capacitar funcionários e monitores Funcionários

Monitores

196

Aquisição de ônibus escolar Ônibus 02

Aquisição de veículo para SEMED Veículo 01

Implantar hortas nas Escolas e Centros de Educação Hortas 10
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Promover feiras de livros Evento 01

Fornecer vales transportes para professores e funcionários Pessoas 98

Promover eventos educacionais Eventos 10

Aquisição de equipamentos (TV, vídeo, computador) Escola 23

Contratação de estagiários para auxiliar turmas com portadores
de deficiência

Estagiárias 12

Contratação de estagiárias para trabalhar projetos nas escolas Estagiárias 08

Ampliar e manter recursos do Fundo Rotativo nas escolas e
CEIMs

R$ 2,00 156.000,00

Implantação de tempo integral em algumas escolas Escolas 10

Implantação de Sala de Recursos Salas 02

Implantação de Centro Especializado DV e DA Salas 02

Transporte gratuito para alunos do Ensino Fundamental Alunos/mês 1.350

Convênio com FAFI para professores concluírem curso de
Pedagogia

Professores 100

Aquisição de sistema de alarme para escolas e CEIMs Escolas/CEIMs 35

Implantação do Serviço de Orientação Educacional com mais
300 alunos

Escolas 05

Aumento de hora atividade de 02 para 04 horas Horas 04

Aquisição de fax Aparelho 01

Ampliar o atendimento na área de alfabetização de jovens e
adultos

Alunos 50

Implantação de um projeto de Educação Tributária Alunos 2.ª série 950

Buscar parcerias para desenvolver campanhas educativas
(saúde, trânsito)

Campanhas 02

Supervisores com 40 horas em todas as escolas da rede
Municipal / Ampliação da oferta

Supervisores 04

Projeto tempo integral Projeto 01

Convênios com órgãos federais, estaduais e municipais Convênios 20

V. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivos

Executar programas sociais de natureza comunitária; atender
crianças e adolescentes carentes de 0 a 17 anos, propiciando condições ao seu
desenvolvimento e integração na sociedade; implantar e manter rede de creches
municipais; apoiar e implantar Conselhos Tutelares dos Direitos da Criança e do
Adolescente; realizar cursos profissionalizantes; atender pessoas carentes
devidamente cadastradas; atender pessoas portadoras de deficiência física e mental;
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apoiar técnica e financeiramente, através de convênios, entidades assistenciais sem
fins lucrativos devidamente cadastradas no Núcleo de Ação Social; implantar o
programa de troca de alimento por lixo que não é lixo.

Principais Metas

Especificação Unidade Quantidade

Atendimento da criança e do adolescente em situação de risco
pessoal e social

Criança/Adolesc./ ano 400

Atendimento a criança e ao adolescente de 07 a 17 anos em
ações sócio – educativas

Criança/Adolesc./ ano 4.000

Atendimento a criança e adolescente em situação de abandono
social

Crianças/ano 500

Atendimento ao Idoso Idoso/ano 6.000

Atendimento à pessoa portadora de deficiência (apoio a
reabilitação)

Pessoas/ano 3.000

Geração de renda Grupos 20

Ações Comunitárias Associações 50

Ações gerais da Política de Assistência Social (Atendimento
Social) Benefícios Eventuais  

Casos/ano 10.000

Firmar  Convênios com entidades Estaduais e Federais Convênios 20

Atendimento sócio – educativo de apoio à família Grupos 20

Executar Projeto da Rua para Escola Família 1.000

Assessoria aos Conselhos Conselhos 10

Auxílio financ. E logíst. A entidades e instituições públicas e
privadas que prestem assistência à criança, ao adolescente, ao
deficiente físico e/ou mental, ao idoso, a família carente, a
pessoa em situação de risco e ao indigente

Instituição 20

Atendimento e apoio à 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

Criança/Adolescente/ Ano 4.000

Realização de programas a pessoas que se encontram na
Terceira Idade

Idosos/ano 6.000

Dar apoio financeiro e logístico ao PROVOPAR Programa 01

Dar apoio logístico e financeiro aos Clubes de mães Grupos 20

Dar apoio as Associações dos Artesões do Município Associação 02

Apoio as Associações de Moradores, Associações de
Trabalhadores Rurais e Associações de Pais, Funcionários,
Amigos do CENIM e CEIN e entidades afins

Associações 60

Apoio técnico – financeiro ao Projeto Casa de Abrigo
Temporário para crianças e adolescentes

Crianças/ano 400



 

ESTADO  DO  PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos     
Fone: 42-523-1011    e-mail: pmuva@net-uniao.com.br
CNPJ 75.967.760/0001-71    
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br  

19

Atendimento ao programa de Casa Lar ou Casa de Apoio a
Criança e do Adolescente

Criança/Adolescente/ ano 400

Criar e apoiar programas de treinamento e geração de trabalho
e renda às famílias

Pessoas/ano 3.000

Manutenção dos conselhos, Tutelar, ao Conselho de Assistência
Social e ao Conselho de Direitos da Criança e do adolescente

Conselhos 03

Formação, treinamento e reciclagem de Servidores e voluntários
que atuam na área social da criança e do adolescente

Pessoas/ano 100

Criar e manter programas de educação para a saúde, higiene e
planejamento familiar

Pessoas/ano 800

Apoio financeiro e logístico a Linha / Estação do Ofício Pessoas 400

Aquisição de um imóvel para funcionam. Da Casa de Apoio e
Atendim. A Mulher vitimizada e em situação de Risco

Imóvel 01

Implantação de um condomínio residencial e de atividades
sociais, culturais e pedagógicas, para pessoas carentes que se
encontram na Terceira Idade em parceria com a Associação da
Terceira Idade

Idosos/ano 4.800

Implantação da Casa Lar para idoso carente Idoso/ano 400

Implantação de um centro para doentes carentes (ex.:
cancerosos em estado terminal, portadores de HIV e aqueles
com acesso aos postos de atendimento)

Pessoas/ano 60

Aquisição de máquinas e equipamentos para as cooperativas de
trabalho em grupos de associações, visando gerar trabalho e
renda

Associações 60

Aquisição de veículo para atendimento de programas social Veículo 01

Construção Casa Lar Meninos Lar 01

Construção Centro Comunitário Centro 03

VI. HABITAÇÃO, URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSPORTE

Objetivos

Planejar e apoiar a construção de conjunto habitacional;
conservar e proceder melhorias em parques, praças, ruas urbanas e outros
logradouros públicos; executar obras de saneamento urbano; arborizar parques,
praças e ruas; executar serviços de limpeza pública e coleta de lixo; implantar o
programa e a usina de beneficiamento de lixo que não é lixo; operacionalizar, ampliar e
conservar o cemitério municipal; operacionalizar o serviço funerário; proceder a análise
de projetos arquitetônicos, expedir alvarás, fiscalizar a construção de casas, prédios e
outras edificações; expedir certificados de conclusão de obras; executar os serviços de
iluminação pública; executar obras de saneamento básico, galerias de águas pluviais e
celulares, pontes e dragagem de rios e córregos; em conjunto com a SANEPAR,
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apoiar a ampliação da rede de distribuição de água e iniciar a implantação da rede de
coleta e tratamento de esgoto.

Principais Metas

Especificação Unidade Quantidade

Executar drenagens, dragagem de rios, córregos e valas M 5.000

Construção, reparos e limpeza de galerias para águas pluviais M 10.000

Construir pontes Unidade 15

Preservar fundo de vales Hectares 20

Indenizar áreas para lagos de regularização de cheias Hectares 10

Elaborar projeto para drenagem urbana Unidade 01

Projetos e implantação de paisagismo em vias públicas M2 18.000

Manutenção de cemitérios municipais Cemitérios 12

Desapropriar áreas para fins habitacionais Hectares 05

Fornecer vale transporte para funcionários Vales 50.500

Desfavelar vilas e a população ribeirinha Famílias 100

Implantar vilas rurais no município Vilas 02

Readequar e conservar estradas rurais Km 1.900

Pavimentar vias públicas M2 20.000

Desapropriar áreas para implantação de vias públicas Hectares 08

Conservar vias públicas M2 100.000

Implantar Projeto de Sistema Viário Projeto 01

Implantar e manter  terminal urbano Transporte Coletivo 01

Implantar novas linhas de transporte coletivo urbano Km 52

Construir ciclovias em asfalto Km 10.000

Elaborar e implantar parques, bosques e áreas de lazer Unidades 08

Estudos, projetos e execução de saneamento básico geral Projetos 01

Conservação e ampliação na rede de iluminação pública Rede 01

Proceder obras de paisagismo de parques, praças e bosques,
como também à arborização de passeios, em parceria com a
iniciativa provada

Obras 10

Colocar em operação a fábrica de tubos, bem como recuperar e
melhorar o equipamento necessário para a fabricação dos tubos

Fábrica 01

Manter em funcionamento o britador municipal, bem como
produzir aquisição de novos equipamentos tecnológicos e
mecânicos no parque operante do britador municipal

Britador 01

Proceder serviços de melhoria e infra-estrutura no aeroporto
municipal

Aeroporto 01

Incentivar a expansão de telefonia rural

Estudos,proj. e exec. Da urbanização da Vila de S.Domingos Projeto 01
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Manutenção do aterro sanitário Aterro 01

Estudos para implantação de um novo aterro sanitário Aterro 01

Adquirir automóveis utilitários Automóveis 02

Adquirir roçadeira hidráulica manual Roçadeira 02

Adquirir máquina acabadora de asfalto Máquina 01

Adquirir camionete 709 Camionete 02

Adquirir retroescavadeira Retroescavadeira 02

Adquirir motoniveladora Motoniveladora 02

Adquirir caminhão no toco basculante Caminhão 01

Adquirir Caminhão trucado / traçado basculante Caminhão 02

Adquirir Escavadeira hidráulica Escavadeira 01

Cone giratório 60/70 (para britador) Cone 01

Draga para extração de areia Draga 01

Construção de uma rodoviária Rodoviária 01

Ampliação e reforma na antiga rodoviária Rodoviária 01

Aquisição de imóvel para constr. De um novo pátio de obras Imóvel 01

Aquisição de usina para produção de asfalto Usina 01

Estudos e projetos para implantação de casas populares para
famílias carentes

Casas 150/ano

Manutenção do parque viário municipal Motoniveladora

Pás – Carregadeira

Trator de Esteira

Caminhão Traçado

Caminhão Toco

Camionete c/ capac. De
4,5 toneladas

Veículos Leves

03

03

03

05

05

01

06

Oferecer condições de funcionamento da Secretaria Secretaria 01

Sinalização de ruas, avenidas e estradas vicinais Placas

Sinaleiro

1.000

10

Implantação Cemitério Municipal Cemitério 01

Abrigos de Passageiros Abrigos 30

VII. PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Objetivos

Atender os custos com aposentadorias dos servidores
municipais e pensões de seus dependentes, custear benefícios de saúde.
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Principais Metas.

Especificação Unidade Quantidade

Custear aposentadorias Pessoa/mês 120

Custear benefícios de saúde Pessoa/mês 40

Custear pensionistas Pessoa/mês 35

Realizar Cálculo Atuarial Cálculo 01

Atualizar Legislação do Fundo de Previdência Fundo 01

Firmar convênio com entidades previdenciárias Convênio 01

VIII. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Objetivos

Apoiar e incentivar a implantação de novas indústrias e
estimular o desenvolvimento do comércio no Município, através do incremento de
cadeias produtivas e da oferta de toda infra-estrutura necessária a cada setor.

TURISMO

Principais Metas

Especificação Unidade Quantidade

Apoio as agências de viagens e turismo da cidade, bem como
guias e condutores de grupos de turismo locais

Agências 10

Elaboração de Lei para normatização da exploração turística no
município 

Lei 01

Elaboração de Lei para formalizar atividade dos guias ou
condutores de grupos de turismo locais

Lei 01

Apoio às assoc., órgãos e instituições ligadas ao turismo Instituições 05

Projetos de Apoio na divulgação dos eventos e das
potencialidades turísticas

Projeto 15

Apoio e consolidação do Projeto “Parque Linear e Centro
Cultural Porto União da Vitória” e área da Copel

Parques 02

Particip. Em congressos, workshop’s e eventos turísticos Eventos 15
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Confecção de material informativo (folderes, cartilhas, panfletos,
cartazes etc.)

Folderes

Panfletos

50.000

Apoio e incentivo à publicidade e divulgação das
potencialidades turísticas do município, através dos diversos
meios de comunicação (jornais, revistas, TV, Internet etc.)

Publicidade

Divulgação

50

Criação de acervo audiovisual do município (fotos, filmagens
etc.)

Acervo 01

Elaboração e viabilização de projeto e construção de portais e
ícones nos principais acessos da cidade

Portais 05

Projeto e execução de serviços para readequação de uso das
instalações do Parque de Exposições

Projeto 01

Ampliação do Projeto Trilhas e Cachoeiras Projeto 01

Elaboração de um banco de dados dos Municípios de União da
Vitória e Porto União (lojas, postos de gasolina, mercados
hotéis, restaurantes, pontos de táxi, clubes, igrejas, farmácias,
hospitais etc.)

Banco de Dados 01

Treinamento e qualificação de recursos humanos necessários à
atividade turística, através da oferta de cursos subsidiados ou
financiados pelo Município, Estado, Governo Federal e/ou
iniciativa privada

Cursos

Palestras

20

20

Criação da Fundação Municipal de Turismo, para atuar como
fonte captadora de recursos e estimular a participação da
iniciativa privada nos investimentos necessários à viabilização
do setor 

Fundação 01

Aquisição de um veículo para uso em conjunto com a Fundação
Municipal de Cultura, adequado às necessidades de ambos os
setores

Veículo 01

Apoio à implantação de empreendimentos turísticos, através da
realização de serviços de infra-estrutura e pesquisas

Empreendimentos 05

Projetos de infra-estrutura e conservação de estradas, pátios e
outros que se fizerem necessários para a implantação de novos
empreendimentos turísticos

Projetos 40

Apoio ao Projeto “Ecoturismo em União da Vitória”, propiciando
a criação de infra-estrutura para o turismo de aventura, rural e
de contemplação, levando à conscientização ambiental e
ocasionando a conservação do ecossistema

Projeto 01

Implementar o turismo histórico-cultural Projeto 01

Apoio a eventos de âmbito regional, estadual e nacional que
possam divulgar o turismo local

Exposições, Salões,
Festas, Feiras etc.

30

Realizar novos estudos sobre as potencialidades turísticas do
município

Estudos 01

Apoio ao Conselho Municipal de Turismo e ao Fundo Municipal
de Turismo

Conselho 01

Apoio e viabilização do Projeto “Caminho das Tropas” Projeto 01

Viabilização junto ao Governo do Estado, do programa “Costa
do Iguaçu”

Programa 01

Elaboração e apoio ao Projeto “Memorial do Contestado” Projeto 01
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Criação do Museu Histórico – Cultural e Étnico Museu 01

INDÚSTRIA E COMÈRCIO

Principais Metas

Especificação Unidade Quantidade

Apoiar a implantação de indústria Indústrias 60

Incentivar o aumento de produção nas indústrias instaladas Indústrias 20

Aquisição de novas áreas para modernização, expansão e
instalação de indústrias e comércio

M2 1.200.000

Concessão de áreas, prestação de serviços de infra-estrutura,
conservação de estradas, pátios e outros serviços que se
fizerem necessários para a implantação de novas indústrias e
comércio

Áreas 60

Apoio as empresas através de cursos, participação de eventos
como feiras e exposições em outras cidades buscando
aperfeiçoamento

Empresas 100

Apoio a eventos de âmbito regional, estadual e nacional que
possam divulgar o turismo, indústria e comércio locais

Eventos 20

Apoio às microempresas em geral, comércio e Mercado Informal Empresas 30

Criação de um fundo rotativo para aquisição de máquinas e
equipamentos para as microempresas

Fundo 06

Apoio às cooperativas de trabalho Cooperativas 05

Apoio na divulgação das indústrias e comércio local Campanhas 20

Apoio e assistência em serviços de infra-estrutura através de
programa específico para empresas já existentes

Programas 80

Desenvolver ações no sentido de viabilizar e incentivar
programas de microcrédito

Empresa/Programa 1.000

Apoio às empresas através de cursos, participação em eventos
como feiras e exposições em outras cidades, buscando
aprendizado e divulgando o município

Eventos 50

Convênio com órgãos federais, municipais e estaduais Convênio 10

Apoio a Ciade e Cihab Empresas Públicas 02

IX. AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Objetivos
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Apoiar o aumento da produtividade e da renda do setor
agropecuário; aumentar a área de proteção e preservação do meio ambiente; estimular
a exploração racional dos recursos naturais renováveis; identificar fontes poluidoras do
meio ambiente; manter viveiro florestal e produzir mudas; operacionalizar o matadouro
municipal; promover ações para uso de agrotóxicos; organizar cursos de capacitação
em várias atividades do meio rural; realizar promoções agropecuárias no parque de
exposições.

Principais Metas

Especificação Unidade Quantidade

Plantar árvores em logradouros públicos Árvores 500

Produzir e plantar mudas de árvores Mudas 50.000

Apoiar reflorestamento de matas ciliares HA 100

Apoiar a recuperação de área degradada HA 30

Readequar estradas rurais Km 15

Apoiar cursos e treinamento Cursos

Pessoas

10

200

Viabilizar inseminações artificiais para melhoramento do
rebanho produtor de leite e corte

Animal 150

Produzir mudas de erva mate Mudas 100.000

Produzir mudas de pinus Mudas 200.000

Repassar alevinos (peixes) Animais 100.000

Apoiar integração suinocultura Matrizes 500

Realizar transporte de calcário Ton. 3.000

Construção de tanques M2 60.000

Destoca HA 50

Beneficiar produtor rural (projetos PRONAF)

                                        (Projetos PRONAF)

Produtor rural

Produtor rural

150

150

Beneficiar produtor rural (programa Paraná 12 meses) Reuniões

Projetos

80

250

Fornecer vale transporte Vales 500

Repassar mudas de pinus Mudas 200.000

Abastecimento rural e urbano (Mercadão Popular) Fam./mês 800

Repasse de cestas básicas à funcionários Fam./mês 150

Incentivar a implantação de pomares de uva e kiwi Pomares 60

Exposições e feiras agropecuárias Exposições 03

Manter parcerias com programas governamentais Convênios 10

Apoiar a agricultura orgânica Propriedades 30

Apoiar o desenvolvimento florestal Ha 200

Apoiar agroindústrias Agroindústrias 10
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Incrementar o serviço de inspeção municipal Estabelecimento 01

Apoio às associações rurais Associações 15

Apoio às atividades do meio ambiente na área rural e urbana ha 10

Manter parcerias com Ong´s Convênios 03

Desenvolver programa de arborização e ajardinamento urbano M2 10.000

Desenvolver programas de podas de árvores urbanas
(contratação de mão – de – obra)

Árvores 1.000

Aquisição de veículos Veículos 01

Aquisição de utilitários Veículos 01

Aquisição de patrulha mecanizada agrícola Patrulha 02

Investimentos em obras de dragagem de várzeas Km 10

Reforma do viveiro municipal Viveiro 01

Obras de melhoria e ampliação do parque de exposições M2 2.200

Convênio com a EMATER Convênio 01

Beneficiar o produtor rural Produtor 250

FUNDAÇÃO FACULDADE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS
ECONÔMICAS DE UNIÃO DA VITÓRIA

Objetivos

Manter, atualizar e aperfeiçoar os cursos de graduação da
Fundação ofertando vagas nos cursos existentes atualmente em número de oito e
criando novos cursos, bem como aumentar as instalações físicas existentes e
equipando laboratórios, ofertando cursos de aperfeiçoamento ao corpo docente de
funcionários, melhorando em consequênica a qualidade do Terceiro Grau no
município.

Principais Metas

Especificação Unidade Quantidade
Manter cursos de graduação em funcionamento na faculdade,
hoje com aproximadamente 1.300 alunos

Cursos 13

Criação de novos cursos de graduação Cursos 02
Ofertar cursos de Pós-Graduação à professores, funcionários, Cursos 05
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acadêmicos e comunidade em geral, promovidos pela própria
instituição ou com outras instituições de ensino
Ofertar curso de Mestrado em convênio com outras
instituições de ensino superior

Cursos 01

Ampliação das instalações físicas da faculdade M2 1.200
Ofertar cursos de treinamento para o pessoal do corpo
administrativo

Cursos 05

Instalação de novos laboratórios de informática Laboratórios 02
Reequipar laboratórios com substituição de equipamentos Equipamentos 50
Promover Seminários, Eventos e Palestras Eventos 08

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE UNIÃO DA VITÓRIA

Objetivos

Promover o desporto educacional escolar, construir canchas
poliesportivas, administrar ginásios de esportes, promover eventos esportivos  e de
lazer visando ofertar condições próprias ao desporto aos jovens do município.

Principais Metas

Especificação Unidade Quantidade
Participar dos jogos da juventude, Fase Regional e Final Jogos 02
Participar dos jogos abertos do Paraná Jogos 02
Participar do campionato estadual de futebol de salão, volei,
basquete e outros esportes

Jogos 01

Apoiar as ligas amadoras de xadrez, ciclismo, motoclube,
futebol de campo, futebol de salão, basquete, bocha, tênis de
campo, volei e demais esportes

Ligas 15

Incentivo a prática de esportes no meio rural e urbano Jogos 05
Realização de campeonatos esportivos para todas as faixas
etárias de ambos os sexos 

Jogos 28

Apoio a prática esportiva aos deficientes físicos Jogos 03
Incentivo a campeonatos municipais, regionais e comunitários Jogos 06
Incentivo a esportes náuticos no Rio Iguaçu Esportes Náuticos 03
Implementar espaços adequados a prática de esportes Praças 04
Realizar convênios com entidades para plantação  de locais de
lazer bem como para suas realizações

Convênios 09

Desenvolvimento de trabalhos, escolinhas de futebol de
campo, futebol de salão, volei, basquete, artes marciais e
outras

Escolas 08

Desenvolvimento de cursos básicos de aperfeiçoamento e
práticas em atividades esportivas

Cursos 03

Contratação de profissionais para execução e auxílio de
práticas esportivas 

Profissionais 12
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Construção e reformas de ginásios de esportes Ginásios 02
Aquisição de veículo utilitário para AME Veículo 01
Conclusão das quadras de areia junto ao Estádio Municipal
Antiocho Pereira

Quadra 02

Construção, cobertura e melhorias de canchas esportivas, de
campos de futebol onde se fizer necessário

Canchas 02

Implantação de canchas de areia p/ o meio urbano e rural Canchas 02
Implantação de áreas de lazer no meio urbano e rural Áreas 02
Construção de parques infantis Parques 02
Apoio a restauração de estádios de futebol Estádios 02
Construção de uma piscina olímpica municipal Piscina 01
Implantação do plano de cargos e salários da autarquia Plano 01
Oferecer condições de funcionamento da AME Autarquia 01

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE UNIÃO DA VITÓRIA

Objetivos

Trabalhar com a comunidade como um todo, envolvendo
pessoas de diferentes idades nas diversas modalidades artísticas culturais promovidas
e apoiadas, resgatando a memória, bem como favorecer a criação de espaços
específicos para tal. Contratar professores para cursos especiais de arte, realizar
cursos de teatro, pintura, música, dança clássica e folclórica, realizar festivais,
concursos e exposições visando descobrir e incentivar valores locais e da região.
Promover a criação de grupos de teatro para a 3.ª idade e infantil, a criação de Coral
infantil do Município, a criação de grupos de dança folclórica representativa de nossa
formação étnica, a criação de feiras municipais de livros, a criação de uma Orquestra
de Câmara, a criação de Memorial de União da Vitória, a criação de uma Biblioteca
móvel para deslocar-se aos bairros. Apoiar a instalação dos museus Erich Will,
Teixeira Soares, Amazonas Marcondes e Casa da Memória Júlia Amazonas num
Memorial de União da Vitória, o funcionamento de uma biblioteca inovadora (com
atividades de exposições no local), o funcionamento do arquivo Municipal, eventos que
incentivem as manifestações culturais junto a todos os segmentos da sociedade e
eventos que permitam a participação dos deficientes. Reestruturar a Biblioteca
Municipal e a Banda Municipal. Restaurar fotos e documentos e o Piano Blütner (que
está no Cine Teatro Luz).  Adquirir aparelho de fax, livros e estantes para a Biblioteca,
kit completo de som, enceradeira e veículo próprio para FUVI e Turismo.

Principais Metas

Especificação Unidade Quantidade
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Contrato de professores para curso de dança clássica e
moderna

Professores 02

Contrato de professores para curso de dança folclórica Professor 01
Contrato de professores para curso de canto Professores 02
Contrato de professores para curso de pintura Professores 02
Contrato de professores para curso de teatro Professor 01
Criação e manutenção de grupo municipal de teatro para 3.ª
idade

Grupo 01

Criação e  manutenção de grupo municipal de teatro infantil Grupo 01
Criação e manutenção de grupo de coral infantil Grupo 01
Criação e manutenção de grupo municipal de dança folclórica Grupos 03
Criação e manutenção de bibliotecas móvel para os bairros Biblioteca 01
Criação e manutenção de Orquestra de Câmara Orquestra 01
Criação e manutenção de Memorial de União da Vitória Memorial 01
Eventos a promover Eventos 10
Eventos a apoiar Eventos 15
Promover feiras municipais Feiras 02
Promover concursos Concursos 02
Restaurar fotos Fotos 20
Restaurar documentos Documentos 40
Adquirir livros para a biblioteca Livros 100
Assinaturas de revistas Revistas 04
Adquirir instrumentos para Banda Municipal Instrumentos 16
Adquirir aparelho de fax Fax 01
Adquirir kit completo de som Kit de som 01
Adquirir enceradeira Enceradeira 01
Adquirir veículo próprio para uso da FUVI e Turismo Veículo 01
Implantação de Plano de Cargos e Salários Plano 01
Manutenção do Prédio do Cine Teatro Luz Prédio 01
Adequação de Prédio Público para conservatório Prédio 01
Promover sessões cinematográficas Sessão 150

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO
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Objetivos

Desenvolver ações de assistência à saúde dos servidores
públicos municipais e seus dependentes, proporcionando atendimento de clínica geral
e de clínica especializada a nível ambulatorial e hospitalar, realizar exames
laboratoriais, radiológicos e outros com fins de diagnose.

Principais Metas

Especificação Unidade Quantidade
Informatização dos Setores Setores 02
Aquisição e manutenção de equipamentos de informática Equipamentos 04
Aquisição, aluguel e manutenção de sofware para
gerenciamento das ações voltadas ao desenvolvimento da
saúde

Software 04

Manutenção da Sede do Instituto Sede 01
Contratação/Manutenção do quadro de pessoal Pessoas 06
Capacitação de pessoal Pessoas 06
Credenciamento de Hospitais, Clínicas e Laboratórios com fins
de diagnose dentro e fora do domicílio

Entidades 10

Aquisição de Veículos Veículo 01
Promover atendimento médico (consultas)
Clínica Geral
Consultas Diversas especialidades

Pessoas
Pessoas

1.500
11.000

Exames laboratoriais / radiológicos e outros com fins de
diagnose

Pessoas 10.000

Fisioterapias Sessões 3.000
Fonoaudiologia Sessões 900
Psicologia Sessões 300
Insternamentos Pessoas 500
Médico Auxiliar Médico 01
Tercerização de Serviços – Técnica Especialização Empresa 02

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DA VITÓRIA

Objetivos

Desenvolver ações de saúde pública e elevar os níveis de
atendimento à população do Município, de forma a reduzir os custos sociais
resultantes da falta de prevenção; proporcionar atendimento médico básico e
especializado a toda população; operacionalizar as ações do Sistema Único de Saúde,
através do atendimento médico ambulatorial e hospitalar; executar programas
preventivos de saúde materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de
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drogas; realizar exames laboratoriais; distribuir medicamentos a pessoas carentes;
executar campanhas de vacinação; desenvolver ações para combate e prevenção de
doenças diarréicas, de infecções respiratórias e de doenças previsíveis por
imunização; e implementar ações de vigilância sanitária.

Principais Metas

Especificação Unidade Quantidade

Reforma e reparos no Posto de Saúde Reforma 10

Ampl. Da  sede da SMS/FUSA  e posto de saúde do Limeira Ampliação 02

Ampliação do laboratório Ampliação 01

Construção do NAPS/CAPS Construção 01

Equipar NAPS/CAPS Equipar 01

Manutenção dos postos de saúde Postos 21

Adquirir equipamentos de informática Equipamentos 30

Adquirir unidades odontológicas completas Equipamentos 08

Construção do Centro de nutrição infantil Construção 01

Criação de uma rede de informática interligando todas as UBS,
PAE, Laboratório e Secretaria Municipal de Saúde

Rede 01

Manutenção de copiadoras elétricas Copiadoras 02

Adquirir aparelho de fax Unidade 03

Adquirir picotadora de papel Aparelho 01

Construção do PS do Hospital São Braz Construção 01

Transportar pacientes a outras cidades Pessoas 10.000

Realizar campanhas preventivas Campanhas 50

Fornecer vale transporte para funcionários Vales 124.000

Realizar atendimentos por profissionais de nível superior Pessoas 40.000

Realizar atendimento básico Pessoas 330.000

Realizar exames de Anál. Clínicas, Patologia e Radiologia

Anatomia Patológica

Exames de Análise Clínica

Exames Radiológicos 

Peças

Papanicolau

Exames

Unidade

300

3.700

45.000

7.200

Realizar Procedimentos Especiais

Cauterizações

Ultrassonografia Obstétrica

Fisioterapia

Tomografia Computadorizada

Endoscopia digestiva

Eletrocardiograma

300

3.000

18.000

360

250

2.200
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Eletroencefalograma

Ressonância Magnética

Mapeamento Cerebral

30

20

20

Vacinação

Aplicar Vacina em crianças

Realizar campanhas nacionais

Aplicar vacina de rotina em gestantes

Completar esquema de vacinação em adulto

Doses

29.000

20.000

3.000

38.000

Atendimentos Domiciliar

Visita domiciliar por ACS

Consulta médica domiciliar

Consulta domiciliar por enfermeiro

Visita domiciliar por professor de nível médio

Visita

150.000

8.000

16.000

20.000

Atendimento em Grupo

Atividades em grupo, na comunidade, realizadas por
profissionais do PASC/PSF

Atividades em grupo realizadas por profissionais não
pertencentes ao PACS/PSF

Reuniões

1.500

1.500

Administração e/ou distribuição de medicamentos

Distribuir medicamentos

Administrar medicamentos na UBS e/ou residência

Unidade

Residências

5.000.000

24.000

Promover atendimento médico

Pediatria

Clínica Geral

Ginecologia / Obstetrícia

Oftalmologia

Infectologia

Neurologia

Sutura

Pessoa

29.000

49.000

30.000

500

2.000

300

1.440

Firmar / manter convênios

Com hospital para urgência e/ou emergência 

Plantão médico hospitalar em obstetrícia 

C/ profissionais de nível superior

C/ Consórcio Intermunicipal de saúde Vale do Iguaçu

C/ o Consórcio Intergestores Paraná Saúde

Com empresa para transporte de pacientes em TFD 

Convênio

Convênio

03

01

50

01

01

01

Realizar atendimento odontológico

Procedimentos coletivos

Atendimento individual

Procedimento

Procedimento

100.000

30.000

Programas Estratégicos

Manter equipes de Programa de Saúde da Família

Manter profissionais do PACS

Equipes

Profissionais

06

06
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Ampliar equipe de PSF para todo o município

Ampliar os ACS para todo o município

Equipes

Profissionais

06

52

Vigilância Epidemiológica

Investigar óbitos menores de 01 ano

Investigar óbitos de mulheres em idade fértil

Investigar doenças de notificação obrigatória

Bloquear doenças

Acompanhar crianças desnutridas ao ano

Acompanhar portadores / comunicantes de HIV, TB e
Hanseníase

Tratar doentes de AIDS, Tuberculose e Hanseníase

Estruturar atendimento em vigilância Epidemiológica

Crianças

Mulheres

Pessoas

Pessoas

Crianças

Pessoas

Pessoas

Unidade

35

30

200

50

2.400

1.200

300

01

Saúde da Mulher/Criança/Adolescente/Idoso

Manter Programa de Planejamento Familiar

Manter Programa do Preventivo do Câncer

Reestruturar o PROSAD

Estruturar um Programa de Atendimento ao Idoso

Métodos Contraceptivos

Coleta de Material

Unidade

Unidade

62.000

3.700

01

01

Vigilância Sanitária

Fiscalizar bares, restaurantes, mercados e outros
estabelecimentos

Liberar habite-se e licença sanitária

Fazer controle de zoonoses e animais peçonhentos

Coletar cabeça de animais para exame de raiva

Implementar ações de programa de potabilidade da água, saúde
do trabalhador, saneamento básico e ambiental, higiene e
controle de alimentos, medicamentos dominosanitários,
cosméticos, medicamentos e de estabelecimentos de saúde

Estabelecimentos

Unidade

Animais

Animais

Ações

5.000

10.000

1.200

200

20.000

Recursos Humanos

Manter quadro funcional

Ampliar profissionais de nível superior

Ampliar profissionais de nível médio

Treinar profissionais do PACS/PSF

Participar de treinamentos realizados pela SESA, COSEMS,
CES e NESCO

Participar de treinamentos com empresas particulares em ações
que visem o bem do serviço público e do cidadão

Funcionários

Profissionais

Profissionais

Treinamento

Treinamento

Treinamento

185

16

30

12

36

12

Aluguel

Manter aluguel do Posto de Saúde do São Braz até o final da
construção de um posto Aluguel 01

Veículos

Manutenção de veículos Veículos 18
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Adquirir veículos Veículos 06

Aquisição de Aparelho de Raio X Equipamentos 01

Impl. Lab. Analis.Clinícas Equipamentos 01

Aquisição aparelho Desfibrilador Equipamentos 01

União da Vitória, 17 de junho de 2004.  

HUSSEIN BAKRI FAUZI BAKRI
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças


