LEI Nº 747/2015
Súmula: “Altera Valores do Anexo II da Lei nº 732/2015,
que dispõe sobre a Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO do exercício de 2016 do
Município de Coronel Domingos Soares, e dá
outras providências.”

O Prefeito Municipal do Município de Coronel Domingos Soares, estado do Paraná,
submeteu à apreciação do Legislativo municipal que aprovou a seguinte
LEI

Artigo. 1º - Ficam alterados os valores constantes dos projetos/atividades do anexo
II da Lei Municipal nº 732/2015 de 04/09/2015, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias
- LDO para o exercício financeiro de 2016 nos Programas: 0101 - Processo Legislativo –
Projeto/Atividade: “Atividades do Legislativo Municipal” e Programa: 2601 –
Programa Infra Estrutura – Projeto/Atividade: “Aquisição de Veículos e
Equipamentos Rodoviários”, os quais passam a vigorar de acordo com a redação
constante do Anexo “II” da presente Lei, em decorrência de ajuste de valores dos
projetos/atividades, estabelecendo consonância com os valores previstos na Lei Municipal
nº 674/2013.
Artigo. 2º - Os demais artigos da supracitada Lei permanecem inalterados.
Artigo. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Coronel Domingos Soares, Pr em 24 de Novembro de 2015.

VALDIR PEREIRA VAZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II- PROGRAMAS – PLANO DE METAS/ INVESTIMENTOS - L.D.O EXERCÍCIO 2016
PROGRAMA:0101 – PROCESSO LEGISLATIVO
ÓRGÃO
UNIDADE
ATIVIDADE
NOME/ATIVIDADE
META

Produto Esperado
Unidade de medida
PROJETO
NOME/PROJETO
META
Produto Esperado
Unidade de medida
Produto Esperado
Unidade de Medida

01
0101

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101-2
ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Realizar sessões legislativas para apreciação de projetos de lei e de resolução, propostas de emendas à Lei Orgânica, requeri mentos ao Executivo
municipal e a autoridades constituídas, com pedidos de informações e outros assuntos,indicações e recursos, com vistas a atender o interesse
público e reivindicações da população; Fixar os subsídios dos agentes políticos; Gerir as funções administrativa, legislativa , fiscalizadora e
assessora; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a Câmara Municipal, para atendimento das suas competências e
decisões; Prestar homenagens e comemorar eventos históricos; Realizar audiências públicas e sessões itinerantes; Fiscalizar o s atos do Executivo
municipal; Constituir comissões especiais; Referendar atos do Executivo acerca de convênios, contratos, consórcios e outras o brigações gravosas
assumidas; Julgar as contas anuais do Executivo, após a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas do Esta do; Conceder licenças e
afastamento ao prefeito, vice prefeito e vereadores; Apreciar relatório sobre a execução de planos de governo; Atender com a previdência social,
servidores da Câmara Municipal e satisfazer a legislação relativa aos servidores públicos municipais; Adquirir mobiliário, ornamentações,
equipamentos de informática, softwares para informática e sua manutenção; Implantação de novas ferramentas de divulgação via internet ;
Aquisição de materiais de consumo e prestação de serviços para manutenção da Câmara Municipal; Aquisição de veículos; Aquisição de livros,
assinaturas de periódicos, assinaturas de jornais; Impressão de jornais com atos oficiais da Câmara Municipal; Ajardinamento, manutenção e
conservação da Câmara Municipal; Realizar concursos públicos. Efetuar o pagamento de mensalidades e anuidades a entidades associativas;
Atender despesas de salários, encargos patronais, do legislativo municipal,diárias, passagens, despesas de locomoção, aquisiç ão de
equipamentos, material de expediente, gráfico e afins;
Desenvolver com aptidão as obrigações do legislativo municipal
Sessão Legislativa
30
Quantidade
VALOR PREVISTO DA ATIVIDADE
1.130.000,00
01.031.0101.1
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Reforma e melhoria da sede da Câmara Municipal de Vereadores , bem como, ampliação do prédio em aproximadamente mais 70,0m2.)
Proporcionar melhores condições de atendimento ao público
Obra
01
Quantidade
VALOR PREVISTO DO PROJETO
50.000,00
Manutenção do transporte escolar de alunos do interior do município
Alunos Atendidos
Quantidade

PROGRAMA: 2601 – PROGRAMA INFRA ESTRUTURA
ÓRGÃO
UNIDADE
NOME/PROJETO
META

10
1001

Produto Esperado
Unidade de Medida
UNIDADE
1001
PROJETO
NOME/PROJETO
META
Produto Esperado
Unidade de Medida

UNIDADE
PROJETO
NOME/PROJETO
META

1001

Produto Esperado
Unidade de Medida
UNIDADE
1001
PROJETO
NOME/PROJETO
META
Produto Esperado
Unidade de Medida
UNIDADE
PROJETO
NOME/PROJETO
META

1001

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PONTILHÕES
Execução de pontes em concreto armado e manutenção de pontes e bueiros nos seguintes locais: Construção de ponte sobre o Rio São Pedro na região
Pedregulho; Construção de Ponte sobre o Rio Estrela, na região Ferronato/Lavrana e Travessãozinho; Construção de ponte sobre o Rio estrela na região
Iraras/Iratim; Construção de ponte sobre o Rio Estrela na região Ferronato/Sincol; Construção de Ponte sobre o Rio Guaraipo no Assentamento Marcon; Construção
de ponte sobre o Rio dos Patos próximo a fazenda Chico Puton; Ponte Molhada sobre o Rio Agudos no Assentamento De Paulie outras de acordo com a
necessidade e a disponibilidade financeiras.
Construir e reconstruir pontes, pontilhões e bueiros
Obra
Quantidade
08
TOTAL PREVISTO DO PROJETO
200.000,00
DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.782.2601-1
MANTER ATIVIDADES DO CONSÕRCIOINTERMUNICIPAL - PINHAIS
Repassar recursosfinanceiros para auxiliar na manutenção das atividades do consórcio pinhais de acordo com as normas estabelecidas e aprovadas pelos Prefeitos.
Apoiar o Município na manutenção da malha viária municipal
Mês
Quantidade
12
TOTAL PREVISTO DO PROJETO
170.000,00
DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.782.2601-1
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
Aquisição de 01 (um) Rolos Compactador; 01 (uma)Escavadeira Hidráulica; 01 (um) Trator de Esteiras; 02 (quatro) Caminhões Basculantes; 01 (um) Caminhão
Pipa e 02 (quatro) Veículos para o departamento.
Aquisição de novos veículos e equipamentos rodoviários visando a renovação da frota municipal.
Veículo/Equipamento
Quantidade
08
TOTAL PREVISTO DO PROJETO
330.000,00
DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.782.2601-1
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS – PEDRAS IRREGULARES
Pavimentação de aproximadamente 30.000m2 de calçamento com pedras irregulares no período, nos pontos críticos das estradas da malha viária rural do Município.
A melhora na trafegabilidade com a pavimentaçãodos pontos críticos de estradas municipais
Metro Quadrado (m2)
Quantidade
30..000
TOTAL PREVISTO DO PROJETO
200.000,00
DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.782.2601-1
READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
Manutenção e conservação de estradas rurais pela colocação de cascalho, pedra brita, tapa-buraco e serviços de readequação deaproximadamente 80 km durante o
período nas regiões do Pedregulho, Iratim, Lavrama, Chico Andre, De Pauli, Terra Boa, bem como nas demais regiões do Município quando necessário; manutenção
e conservação de pontes e bueiros nas estradas da malha viária do Município;

Produto Esperado
Unidade de Medida
UNIDADE
ATIVIDADE
NOME/ATIVIDADE
META

Produto Esperado
Unidade de Medida

1001

A melhora na trafegabilidade com a recuperação de estradas municipais
Quilometro (km)
TOTAL PREVISTO DO PROJETO
DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.782.2601-2
MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL

Quantidade

70
400.000,00

Manter, executar e implementar os serviços já existentes e os serviços s serem executados na malha viária municipal; aquisição de
materiais e serviços diversos necessários para a manutenção das atividades do departamento; aquisição de peças, pneus,
combustíveis, lubrificantes, graxas, materiais elétricos e acessórios diversos para recuperação de veículos, máquinas e
equipamentos rodoviários; Realizar reforma de máquinas, Equipamentos , Caminhões e Veículos da frota municipal; aquisição de
materiais de construção para reparos de pontes, bueiros, galerias e conservação do pátio do parque de máquinas; Efetuar ampliação
e melhorias do barracão do parque de máquinas; Manter, reformar e implementar melhorias nos serviços das balsas;Atender
despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, combustíveis, material de consumo, de expediente,
passagens, despesas de locomoção, despesas com alimentação quando a serviço da municipalidade, manutenção de veículos e
equipamentos, aquisição de equipamentos de informática, equipamentos em geral, mobiliário em geral, material gráfico, de
expediente e afins de conformidade com a legislação vigente. Realizar reforma de máquinas,equipamentos, caminhões e veículos da
frota municipal e Reforma Geral da Balsa.
Manter e recuperar a malha viária do município.
Outras Unidades de Medidas (mês)
TOTAL PREVISTO DA ATIVIDADE

Quantidade

Coronel Domingos Soares, Pr, em 24 de Novembro de 2015.

VALDIR PEREIRA VAZ
PREFEITO MUNICIPAL

12
2.960.000,00

