
Art. 29 - Consideram-se padrões dos símbolos do Município de

Me rcedes, os lê:xemp 1 ares confecc ionados nos termos r;
dispositivos da presente Lei.

Art. 39 - No Gabinet� do Prefeito, na Dir�toria Geral da Câmara
Municip;'il e no Dep;'irt:lmento de Educ;'ição e Cul tUr;'i se

rão conserv:ldos exempl"lreS-padrõcs dos símbolos municip:lis, no
sentido de servirem de modelo obrigatório para :l respectiva con

fecção, constituindo-50:: elemento de confronto para comprovação
dos exemplares destinados a :lpr�sent:lção. procedem ou não de i
niciativa p"lrticular.

Art. 49 - A confecção da Bandeira Municipal somente será execu
tada mt;:diantc determinação dos Podcrr:s Legislativo ou

".,""" """"'" , ,ruo ,o"".""�'" '"""', "0'0"
oxocuçiio for ofotu3d3 por c�crCOi S.rJfi!:Y ¥f!;
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Prefeitura do Município de Mercedes

LEI N' 028/93

DATA: 15 de julho de 1993.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A FORMA � APRESENTAÇÃO
DOS SÍMBOLOS DO MUNICIPIO DE MERCE
DES, ESTADO DO PARANÁ, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A Câmara de Vereadores do Município de
Estado do Paraná, aprovou, e cu, Prefeito Municip:ll.
seguinte Lei:

Merc'::dt:s,

sanciono .:::l.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 19 - são Símbolos do Município dr: Merccdcs, de conformidad�
com o disposto no Art. 69 da Lei Orgânic;'i do Município

de Mar�ch:ll Cândido Rondon, adotada por r:ste Município, pela Lei
n2 004/93, de 07 de janeiro de 1993:

a) O Brasão Municipal;

b) A B:lndcira Municipal;

c) O Hino Municipal.

CAPÍTULO II

DA FORMA DOS SÍMBOLOS MUNICIPAIS

SECÇÃO I

DOS SíMBOLOS EM GERAL
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� }2 - De form� identica proceder-s�_a com 0 Hina Mu
nicipal cuja autorizac;ao dcvcra conter a assi

natura c data do dcspacho do Prefci�o Municipal

OU do Prcsidentc d.q Camara Municipal, ou SCUS
delegados competentcs.

� 2" - E ved.qd<l a coloca9�o de qualquer indicac;ao 50
bre a Bandeira c 0 Brasao Mun1cipal.

� 39 - E proibida a rcproduc;ao. tA.nto do BrJ'3.sao como
da Bandeira Municipal, para servirem de propa
ganda polttica ou comcrcial.

Art. 59 - Em qualqucr reproduc;ao feira por conta de terceiros da
Bandcira ou do Brasao Municipal, com autorizac;ao espe

01a} 0 bcncficiario devera fazer prova da pcc;a reproduzida, com
o arquivamcnto de um cxemplar no departamento compctcntc da Prc

fcitura Muniripal. que excrccr� fiscaliza��o c a obscrv�ncia dos
m�dulos. roras c palavras.

� Unico - N�o se aplica a Bandejra Municipal a exigcn
('ia anterior, cuj;} apr()senta�a.o sor8. feita

ap�s a sua confcc�ao, para simples vcrifica
�a.o c registro nn livro pr�prio.

SEC<;AO II

DA BANDEIRA MUNICIPAL

Art. 62 - A Bandeira Municipal de Mercedes foi idcalizada e dc-

scnhada pe 1 a prnfcssora Angc 1 a K vanderl i ndc. que a

travcs de concurso pUblico, patrocinado pela Prefl)itura Munici
paI, sagrou-sc vcnccdo1'a. E adaptada a He1'aldica Municipal ista

pelo vexilologista Rcynaldo Valascki, nos termos abaixo dcsc1'i
tos:

A Bandr.:ira Municipal de Mercedes scra. tccida em "Gousset" sendo

a mcsma no tamanho modular, dividida cm tres ret�ngulos iguais;

dois 1'et�ngulos b1'ancos (mctal p1'ata), um nf.!. parte superior c
outro na partc infer10r, e, no contra 0 rctangulo em cor ve1'me

lho (goles). No centro do retangul0 d::i partr: supcrior est:� dc

senhado 0 sol (astro r(1) com scte raios. Entrl) os 1'aios as le

tras que comp;;�nome de ItMERCEDES:d)endo scparadi'1s pclos ra

ios snlRros. (T/ � if

;gtJ
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� }'2 - De conformidade com a tradi<;âo d-'i her.lldica

portugu�sa d:l qual hcrdamos 05 c';noncs e rc

gras, a vcxiolo1ogia das bandelras munic1pais obedece, 80S esti

105 oitavado, sext.avado, esquartclado OU tcr�iado. tendo por co
res as mesmas constantes do campo do �scudo.

Simbologia: A Bandeir"i Municipal dr: Mercedes tcm trt::s

corr:s distintas: vcrmelho (golc5), branco (mr:t"'l] pr::tta) c amare
10 (metal ouro).

a) 0 vermelho. simboliza dr: forma estilizadA., 0 5010
do Munic{pio de Mercedes; as propriedadcs rurais qu� sâo a basr:
da sustr:nta<;âo do Munic{pio, com a agricultura, a pecu�ria, fon
tcs da economia municipal, com a ccrtcza de seu desenvolvimento

(- p!'ogrcsso. N'l.heraldica., ? vcrmelho (gol'-':5) simboliza A. dcdi
ca�ao, 0 amor-patrio, a audaciA., a intrepidez. a corA.g�m c A. va

lentia.

b) 0 amarclo (mctal ouro) rcprr:5r:ntado pel0 501 (a5tro

rr:i). partindo do vermclho (gole5) quc rcprC5cntA 0 5010, 5igni

fica a produ��o propriamcntc dita. A produ��o dr: riqur:zas do Mu
nictpio dc M�rccdes. Produ��o c5ta, n�o apcna5 ma.tcrial. mas quc
pa5sa pclos valores culturais, sociais c rcligiosos. Os 5Ctc ra

i05 sol'lrcs (valor cstc que rcprcscnta a pcrfci��o). rcprcscntam

a.travcs dc 5CU brilho, 0 dC5cnvolvimcnto ha.rmonico dc todos 05
sntorJl5 c potcncia.lidadcs do municipio, c a irra.dia.��o do Podcr

Municipal quc so cxpande à todos 05 quadrantcs dc scu Tcrrirnrio

c) A cor branco (mctal prata). na. hcraldica, 5imboliza
a p:lZ, .qmizadc, tra.b.qlho, pro5pcrid:ldr;. pureza c r'=lligiosidadr:.

TJ.::m 5CU significa.do cspcciA.l quc p.qr:l 0 Munic{pio de Mcrccdos

A.lc:ln�A.r 5CU dcsr:nvolvim'=lnto dcvora ter mcntr:s dCSArma.das, prê

dispostA.S '10 cntcndimcnto. sendo quc unicA.mcnte n8. rivA.l idadc.

com rcsult8.dos tem-sc 8. dcsintcgra�ào d:ls possibilid:ldes do pro

grcsso c bcm cstar 50cia1. 0 branco. por outro lA.do, rcf1ete a

unicA. possibilidadc da 50brcvivência p:lra 0 futuro, meio ambien
tc dcspolu{do. racionalmcntr: utilizado, mcntc dcs.qrmada e espi
ritualmcntr: cm sintonia permancntr: com 0 idca11zador dc todas as

coisas: - "OeU5".

Art. 7' - Oe con1'ormidadc com A.S rcgras hcraldicA.s a Band<.:ira

Municip.::ll, terâ a5 dimr:nsòcs o1'1c1ais adotadas para
a B.qndc 1 ra N.qc iona 1. 1 evando-se em cons i dcrac;�o 14 (quatorze)

modulos dc altura da trA.lha, por 20 (vinte) mOdulos de compri
mcnto do rct�ngul0.

cfc;mcrides,

� Unico -A Bandcira MuniC"ipA.l podcra scr rcproduzida.
cm bandcirola.s dc p:lpcl. n.qs comcmora�òc5 dc
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Art. ag - No G�binete do Prcfeito, s�r� m�ntido um livra p�ra rc-
gistro de todas as Bandeiras MunicipR.ls mandadas con

f�ccion:}r. quer s�jam por conta do Munictpio, qUf)r sejam por
conta de tcrceiros, corn "lutorizac;ăo cspcci.:3.1, determinando_se
as datas c cstabclecimcntos para os quais faram destinadas, bem
coma todo e qualqucr ata rclacionado as mesmas.

� Unica - Prefcrencialmente, a inaugurac;ăo de uma Ban-
d"lir"l devora ser efctuad:::l om solenidade ci

Vic"", podcndo ser designado um pA.drinho e ffi::.tdrinha corn bcnc;ao
espccial, seguindo-sc o hastcamento corn cxecuc;ao de marcha bati

d"i, ou Hino Nacion.:3.1 ou Hino MunicipoOll, p.:lroCl cm seguida proce
dor-se ::iO jur3fficnto fei to pe10s pf.ldrinhos, (podendo ser f.lcompf.l
nhf.ldos por todos os presentes) quc, prest::mdo f.l contincncif.l de
jur.'lmento (brf.l<;o direito estendido e mRo cspf.llmf.ldf.l pf.lrf.l baixo),
V(: rS:lndo nf.lS segu i ntes pal f.lvrf.ls: "JURO HONRAR, AMAR E DEFENDER

OS SÎMBOLOS MUNICIPAIS DE MERCEDES. E LUTAR PELO ENGRANDECIMENTO
DESTA CIDADE, COM LEALDADE E PERSEVERAN<;A"; o f.lcontecimento seri:!.
coosigof.ldo em :lt:l, conforme detcrmto:ldo neste f.lrtigo.

Art. 92 - As 8f.lndeir:ls vclhf.ls ou rotf.ls

conformid:lde corn o disposto no

Lei n2 4545 de 31 de julho de

ff.lto 00 livro espccif.ll.

� Unico - Nao ser� iocincr.'ld.'l, mas rccolhida .'lO Museu
Hist6rico Municipal, o exemplar da Baodeira

Muoicipfl.l A.O qu.'ll cstr.:j:l ligA.do fA.to de rclcvf.lote signific.'l<;Ro

hist6ric:l do Muoic{pio, como no CA.SO d.'l primcir.'l B.'lndcira Muni
cipA.l inA.ugur.'lda .'lp6s .'l sua institui<;RO.

serao inciner.'ldas, de

Art.igo 33 do Dccreto

1942, registr.'lndo-se o

Art. 10 - A B.'lndelrA. Municip.'ll devc ser haste.'lda de sol a sol,

sendo permi tido o seu uso .:1 noi te, uma vcz que se en

contre coovcnientcmcnte iluminA.dA.; normalmentc f.'lr-se-� o haste
amcnto .:1S 8 horA.s C o A.rriamento .:1S 18 horas.

� 12 -Quaodo ,q BandeirA. Municip,ql e h<lstC<ld"l em con-

junto corn <l Bandeira N:lcton:ll, cstA.ra dispostA. .:1

esquerd:l dcst:l; scndo quc a Bandcira Estadu:ll for tfl.mbem hastcA.

da, ftcara f.l NA.cionA.l ao centro, ladeada pel:l Municipal .:1 csqucr
df.l e f.l Est.'lduf.ll .:1 dtreita, coloc.'lodo-se a N,qcion,ql em pl,qno su
perior .:1S dcmats.

� 22 - Qu,qndo ,q Bandcir,q MuntcipA.I e distcndtd.:3. c st::m

mastro, em ru.:3. ou prf.l<;a, cntre ediftcios ou om

p::trtes, serâ coIOC:Id:I :IO comprido, de modo quc o l:ldo m:lior do
retÂ.nguln osrojR om sentido horizontRI e R co�murRl vOl�

.""" "". L;' "7.JJ :t
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� 32 - Quando apar�cer em sal�o ou saJa, por motivo dc

reunioes, confer0ncias OU solenidades, ficar� a
B::tnde i ra Mun lc ip:ll d istend ida 08.0 longo d.q pA.rcdf}. por trils da

c:ldeir::l. d:l presidcnci"l ati do locf.l.l da tribunfl, sempre acim.::l d::l
cabe�a do respectivo ocupante, obscrvando-se 0 disposto no 9 }2

deste artigo, qundo colocada em conjunto com as Bandeiras Nacio
n.:l} e Estadual.

Art. 11 - A Bandeira Municipal deve ser hasteacta obrigatori�en-

tc nas reparti<;oes e proprios municipais, nos cstabe
lccimentos dc on51no p�blicos c particularcs, nas instituic;oes

p:lrt-iculares de 3ssistencia, lctr::ls. :lrtcs, cicncias e despor
tos.

!'i) nos dias dc festA. ati lut-o Municipal, E5tA.dUA.l ou
NA.cionA.1;

b) diA.riA.mcnte nA. fachada dos ediflcios-sede dos Podc

rcs Lcgis1A.tivo e Exccutivo Municipa1, iso1A.damcntc

em dias d� cxpediente comum e em conjunto com as Bandciras Esta

dUA.1 e Naciona1 c cm datas fcstivA.s;

c) nA. fA.chA.dA. do ediflcio-sed0 do Podcr Exccutivo, sc

ra 08. BA.ndcira Munictp8.1 hastcada i501A.damcnt0 em
dias do cxpcdiente comum, scmprc quc estivcr prcscntc 0 chcfc do

Exccutivo, scndo rcco1hido na A,usenciA, dcstc;

d) n8. f8ChadA. do cdiftcio-scdc do Podcr Lcgis1ativQ em
dias dc scssao.

Arl. 12 - Em funcra1, para h8.stcA.mr;nto, scrA. .q Bandcir8 Munici-

pa 1 1 cV3da 30 topc do mA,S t ro, A.n tc s de 50 r b3 i. XA.d3 a

mci.:1 8.dri<;a ou mcio m3stro, e subira nOVA.mr;nte 08.0 tope, antcs

do arriamcnto; scmpre que conduzida 0m marcha, 0 1uto sera indi

CA.do par um 108.<;0 dc crep0 atado junto � 1an<;3.

9 Unico - Somentc por dctermina<;ao do Prefcito Munici.
pa1, sera a B;,mdeira Municip31 hasteada em

funcra1, nao podcndo ser, todavia cm diA.S feriados.

Art. 13 - Quando distendida sobre c5quifc mortuA.rio de cidada.o

quc tenha dircito a esta homenA.gcm, ficA.ra 08. tr31ha do

1ado dircito dA. cabe<;a do morto e A. coroA. mur:11 do BrA.sa.o � di

rcita, devcndo ser retirA.dA. por OCA.sia.o do scpu1t:1mento.

Art. 14 - Nos dcsfi1es. :1 BA.ndcirA. MunicipA.1 cont:1ra com umA.

GuardA. dc HonrA., compostA. dc scis pCSSO;lS, sendo uma

porr A. bA.nd-:: i rA.. 50 guindo � tc s t A. da co 1 una qU<lndo i 50 1 A.dA. ou

prcccdidA. pe1A.s BA.ndcir<ls NacionA.1 e E ua1, �dO estas tam-

bem cstivorcm concorrendo ao dcsfile. �

J6�
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Art. 15 - 05 �stзЬсlесimепtоs dc cnsino mUnicipRis dcver�o ffiап
tcr R Вапdеiга Municipal от lugaг de honra, quando пао

cstcja hasteada; do mesmo modo, procedenso-sc сот as Bandciras
Nacionais е Estadual.

Art. 16 - Е tcrminantcmcnte proibido о uso da Bandcira Municipal
P.::lr:=t s�rvir dc Р;lПО df.: mCSR от sпlenidadcs, devendo

вег obedccido о prcvisto ПО 9 32, do Art. 10, da prcscntc Lci.

Art. 17 - Е proibido

от 101"'::1.15

cnmpetcntcs.

о иБО с hastcamcnto da Bandcira Municipal,

considcr:=:tdos iпсопvспifJпtеs pelos Pndcres

SEC�AO III

00 HINO MUNICIPAL

Art. 18 - Fica о Podcr Executivo autorizado а contratar scrvi�os

dc ит compositor, ои instituir сопсигsо entre composi
tores рага а cscolha do Hinп Municipal.

� Unico - А rcgulamenta�aп dп Hino Municipal пbedecer�
ст princlpio а prcscntc Lei е о prcscrito по

Dccreto-Lci п2 4545 dc 31 de julho dc 1942, сот гel'3.�ao ао Hinп
Municipal.

SEC�AO IV

00 BRASAO MUNICIPAL

Лгt. 19 - О Brasao de Armas dп Munic{pio de Mercedes. de aиtoria
do hcraldista е vcxiolologo RCYn<ildп Valascki, ехсси

t<ido dcntro d<iS norm<iS dA. heraldica municipA.listA. Ьгаsilеiг.э.,
sendo A.ssim dcscrito:

Adotou-se о Brasao ст formato "Samn{fico", рог ser о

que mais so adapta A,S реl;.э.s "honor1.ficA.S", pcrmitindo mclhor
h.э.гтапiА. по canjunto е amplitudc maior от sua ехсси9ао.

а) А cпro'l тигаl ет саг am'lrcl'l, (metal оиго) сот oito

torrcs das quais saп vis{veis apcnas;?,' �_тspectiv'ls сот

","О" ,""о,", "" ""О ""о,",,"" ""':�,. � �
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b) O Corpo do Bras�o de Armas Municipal e ccrcado por
tra<;os pretos (sable).

e) O BrA.sā.o de Armas, divide-se cm quatro quartcis,
um escudeto, e um triangul0 irregular, com as seguintes inter
pret.::i9ōcs:

d) No primeiro quartcl a esqucrda (sinistra) em abis

mo, vcmos as lindas matas cm cor verde (sivopla), indlcios de

dcsmatamento pelos desbravadores e pioneiros do hoje Municipio
de Mcrcedes.

e) No segundo quartel a direita (dest-ra), vemos em

abismo o dcscnho de uma sala de aula, onde em seu interior en

contram-sc um map3 do "Est:::ldo do Parana", o "Globo Terrcstre",

livros e uma pena representando a EduC8<;āO e Cultura do Municl
pio.

f) No centro dos dois quarteis da parte superior, vc

mos o cs�udctc e em seu interior uma cruz �om sua s pontas flor

deltzadas represcntando a fe do seu povo, sendo em cor vermelha
(golos) .

g) No centro do Brasāo, vemos duas linhas sinuosas em

cor azul (blau) ao seu meio, :3.ssim reprcsentA.ndo 05 rios, Que

irrigam as ricas e fertcis terrA.s do Territorio de Merccdes.

h) No tcrcciro quarte1, a csquerda (sinistra), da

partc infcrior, vemos no desenho um trator sondo dirigido por

um agricultor rcpresentando a �rcA. com culturas mecanizadas do

Municlpio, pois o Tcrritorio de Mercedcs compreende 90% dc ter
ras mccanizadas.

i) No quarto quartcl a direita (dcstra) da parte in

fcrior em abismo, vemos o lindo 501 (Astro Rei), quc cnriquece

o Territorio Municipa1, com a sua linda e rica bcleza de sous
raios dc luz matinais, abaixo as belas campinas, onde vemos de

senhandos, um suino e uma ltnda especie dc animal bovino, (uma
vaea leiteira quc representa a pccu�ria no Municipio).

j) No tri;}ngul0 irregu1ar, vcmos dcscnhados uma en
grcnagcm quc represcnta as industrias.

k) Como plantas ornamcntais, vcmos a dircita, ramos

dc soja e trigo, a esqucrda um pe dc milho e de feijāo e abaixo

ramos de mandioca, todos frutificados ao natural, rcpresentando

a economia municipal.

1) No 1istel em cor vcrmclho, (g01C5), por ser a cor

dominante. com suas pontas terminadas em fl�mula, brocantc so

brc 05 pes dos dois 5uportcs ornamcntais e gravado o toponimo
dc "MERCEDES" em caracteres maiuscul05 do tipo "Frauklin Gotic"

e em cor prcta (sa�1e). Nas pontas da fl�mu1a, s�ravadas as

abreviaturas crono1ogicas e�t� �

�
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Simbologi�: O Brasao de Armas que trata cste artigo,
tem a scguinte simbologia:

1 - Brasào Iberico de forma "S.::unnlfica" era usado em
Portugal, na epoca do descobrimcnto do Brasil e sua ado�ao evo
ca os primeiros colonizadores e desbravadores de nossa Patria.

2 - A Coroa mural que sobrcpoc o campa do Brasao e o

simbolo universal das "BrR.soes de Dominio" e sendo em cor ama
rela de oito torres, das quais apcnas cinco san visfveis em

perspectiva no dcscnho, classificf.l. a cid.qde rcpresentada na

"Tcrceira Grandeza". au seja "Sede do Munic{pio" e .::iS i lumina

rias cm vermelho pclo significado heraldico da cor e condizente

coro os prcdicados proprios das pioneiros e dcsbravadores e dos

dirigcntcs da comunidade e proclamam o carater hospitalciro do

povo do Municlpio. O amarcl0 (mctal ouro) da coroa mural, sim

boliza o "Poder Municipal",a nobreza, a magnltude e a riqueza,
_ e a lmagem da maturidade do juizo.

Acor azul (blau) do campo do Brasao de Armas Munlci

pal tem o significado heraldico de justlgA., formosura, dogura,

nobreza, perseverangA., firmcza incorruptlvcl, vlrtudc, dignida

de, zclo e lcaldade a indicar os atributos de administradorcs e

muntcipcs, que, com o diurno labor, consolidR.r'1m o objcto dos
primciros povoadores da regiao, tornR.ndo i rrcverslve 1 o desen

volvimento e o progresso aa povoado, para trR.nsforma-lo no hoje

Munictpio de Mercedes, assin.:3.1.:3. tambem as belezas natur.:3.is do
Territorio Municipal.

3 - A cruz flardeliz.:3.da no desenho e o simbolo da fe,

referindo-se a profunda fe crista do povo do Municipio de Mer
cedcs.

4 - O esmalte preta (sable) simboliza a prudencia, a

moderagaa, a austeridade e a firmeza de carater.

5 - No quartcl ande vcmos os animais e as lindas cam

pinas. simboliza a rica suinocultura, a pccuaria do Municipio.

vemos em destaque numa vaca leiteira tlgirolanda", quc represen

ta a bacia leiteira do Territorio Municipal.

6 - No quartel do campo de Brasao, onde vemos o homem

do campo dirigindo o trator, simboliza a agricultura, nas ricas

e ferteis terras do municipio.

7 - Os ramos de milho. feijao. soja, trigo, gramado e

mandioca produzindo, atestam a fcrtilidade das terras generosas

e ferteis do Municipio de Mercedes, de que sao importantcs pro
dutos e indica.m que as l idas do campo consti tuem fator b.:lsico

da economia municipal.

8 - Acor verde (sivopla) no campo do Bras�o denota a

fe e simboliza a esperanga, a libcrdade e pujanga da natureza.
9 - Acor vermelha do listcl e dos outros no Brasao

de Armas Municipal, simboliza heraldicamente a honra. o valor.

::::::: · "%:�JP'"' ";;j&" " i}"'"'3"
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10 - No centro do listel cst� o top�nimo 11MERCEDES",

a cSQuerda em flamula, abreviatura cronológica 13/09/1990, quc

indica o dia, mes c ann da criac;ao do Municipio, a direita 01/

01/1993. data magna de Emancipa9�o pol1tica Administrativa do

Munic{pio de Mercedes.

Art. 20 - O Brasao Municipal, scrá reproduzido em cliches para
timbrar a documentac;ao ofie181 do Municipio de Mercc

des, com a representac;ao icnográfica das cores, em conformidadc

('om a convcnc;ao Hcráldica Internacional, quando a impressao e
fcita a urna só cor e a obediencia das corcs hcráldicas, quando

a imprcssao e feita em policromia.

Art. 21 - Objctivando a divulgac;ao municipalista, o Brasao Mu-
nicipal, poderá scr reproduzido em decalcomanias,

brasòes de fachada, flamulas, clichcs, distintivos, medalhas c

outros materiais bem coma apostos a objetos de arte, desde que,

em qualquer reprodu�ao sejam observados os módulos e cores hc

r1:l1dicas.

Art. 22 - A criterio dos Podcres Municipais, poderá ser insti
tutda a Ordem Municipal do Brasao, para Comenda àque

les que, de algum mado e sem inj�ÒeS poltticas, tcnham mereci
do e justificado a honraria outorgada.

� Ónico - Será a Comcnda constitulda por medalha do

Brasao esmaltado em corcs municipais, acom

panhada de Diploma da Ordem de "Comcnd.'ldor da Ordcm MunicipA.l

do Br.'lsao".

Art. 23 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua public.'l�ao,
revogadas as disposi�òcs em contrário.

Gabinetc do Prcfcito do Municlpio de Merccdes, Estado do Par.'lná
em 15 de julho de 1993.
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