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SUMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMEN

TÁRIAS PARA O EXERCíCIO FINANCEIRO
DE 1994, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara de Vereadores do Município de Mer
ceaes.Estado do Paraná,aprovou,e eu,Prefeito Municipal,sanciono

a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

AHTIGO 12 são Diretrizes Orçamentárias Gerais,as instruções
que se observarão a seguir,para elaboração do Orça

mento do Município de Mercedes,para o exercício financeiro de
1994,sem preju1z0 das normas financeiras estabelecidas pela Le

gislação Federal e Estadual.

SEÇÃO I

DOS GASTOS MUNICIPAIS

AHTIGO 29 _ Constituem os gastos municipais, aqueles destinados
à aquisiç�o de bens e serviços para o cumprimento

dos objetivos do Municipio de Mercedes,bem como os compromissos

de natureza social e financeira.
Parágrafo 12 - O montante dos gastos não poderá ser superior ao

das recei tas.

Artigo 32 Os gastos municipai,s serão estimados por serviços
mantidos pelo Municipio,considerando-se entretanto:

I _ a carga de trabalho estimada para o exercicio

para o qual se elaborou o Orçamento;

lIas fatores conjunturais que possam afetar a

produtividade dos gastos;

111 _ a receita do serviço,quando este for remune

rado;

IV _ que os gastos de pessoal localizado no serviço
serão projetados com base na poli tica salarial do
Governo Federal e na estabelecida pelo Governo Mu

nicipal para os seus servidores.

Artigo 42 - O Orçamento do Município de MercedeS,abrigará obri
gatoriamente,recursos destinados ao pagamento do

serviço da divida municipal.

SEÇÃO II
DAS RECEITAS MUNICIPAIS
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Artigo Si - Constituem as receitas do Municlpio de Mercedes,as
provenienles de:

1 - tributos de sua competencia;
11 - atividades economlcas,que possam vir aser

executadas;

111 - tran�ferencia por for�a da Constitui�ao;
IV - convenios firmados com entidades governamen

tais e privadas,no ambito estadual e federal;
V - auxl1ios recebidos de entidades governamentais

au privadas;

VI - emprestimos e financiamentos para execu�ao de
obras ou antecipa<;ao de recei la de algum tributo

au servi<;o da administra<;ao municipal.

Na estimativa das receitas considerar-se-a:
1 - a tendencia de presente exercicio e 05 efei los
das modifica<;oes da Legisla<;ao Tribularia;
11 - 05 fatores conjunturais que possam vir a in

fluenciar a produtividade de cada fonte;

111 - a carga de trabalho estimada para 0 servi�o,

quando for remunerado;

lV - os fatores que influenciam as arrecada�oes dos
impostos e da contribui�ao de melhoria.

Art igo 6!! -

Artigo 7!! - A Administra�ao do Municlpio de Mercedes,nao dispen
sara esforgos no sentido de diminuir 0 volume da dl
vida ativa inscrita,tanto de natureza tributaria co
mo as demais.

CAPiTULO II
OAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRA�AO MUNICIPAL

Artigo a!! -0 Munictpio de Mercedes,executara como prioridade as
seguintes metas,planejadas para cada setor.

SE�AO 1
SETOR DE PLANEJAMENTO.ADMINISTRA�AO E FINAN�AS

Artigo 92 - As prioridades que serao
proposta orgamentaria do

area de Planejamento,Administragao e
1 - Equipar,modernizar e

nistragao tributaria;
11 _ Equipar,modernizar e manter os servigos de pla-

nejamento integrado; _
111 _ Equipar e manter os servigos de informatizagao

da administra�ao;
IV - Dinamizar e manter os servi�os de coleta e ta

bulagao de dados estattsticos;
V - Equipar e manter os servigos de transpor�es;

VI - Equipar,ampliar e manter 05 prop��cos;

seguidas,para elabora�ao da
exerctcio de 1994,dentro da
Finangas,sao as seguintes:
manter os servigos de admi-
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Vlr _ Agilizar e manter 05 serviGos burocraticos;
Vllr _ Selecionar e treinar 0 servidor municipal;
IX _ Incrementar uma polltica salarial propria;

X _ Aparelhar,revisar e atualizar as atividades le

gislativas;
XI _ Equipar,mocternizar,manter e atualizar a legis

laGao basica dos serviGos de administra�ào financei
ra;

XII _ Impl�ntaGào,amplia�ao e atualizaGao do cadas
tro imobiliario.

SE<;ÀO Il
SETOR DE SAUDE PUBLICA

Artigo 10 - As a�oes que integrarao a proposta or�amentâria,para
o proximo exercicio,no campo da Saude Publica,sao
05 seguintes:

1 _ Criar consorcio de saude para atendirnento de se

gunda linha à populaGao;
11 _ construir,ampliar,reformar e manter 05 Minipos

tos de Saude para 0 atendimento basicoi
111 - desenvolver campanhas de vacinaQao;
IV _ aperfei�oar e incrementar os servi�os de medi

cina preventiva;
V_- ampliar,equipar e mapter os serviQos,de orienta
�ao e fiscaliza�ao sanitaria e epidemiologica;
VI - criar os servi�os de atendimento laboratorial;
VII _ d}namizar e incrementar a�öes preventivas con

tra 0 colera e Aids;

Vll1 - construir unidades sanitarias;
1X - amp1iar servi�os odont01ogiCOS.

SE<;ÀO III
SETOR DE PROMO<;ÀO SOCIAI.

Artigo 11 - Os procedimentos que farâo parte integrante da pro
posta or�amentaria para 0 exerc1cio financeiro de
1994.dentro do setor de promo�âo socia1,sâo: _
1 _ incrementar a formaC;ao de novas associa�oes

representativas de linhas,vilas e outros segmentos
da sociedade,mantendo tambêm as ja existentes;
11 - coordenar e organizar encontros,cursos,pales
tras e esclarecimentos para 0 C1ube de 1dosos,Clube
de Mâes.Associac;öes e Clubes Esportivos e Recreati

vos;

111 _ criar,construir,equipar e manter 0 Centro SO-
c ia1 Urbano;
IV _ coordenar.selecionar e viabilizar recursos pa

ra constru�öes de moradias aos mais carentes;

V _ manter 0 transporte urbano dos I��



Art.igo 13 - No setor de infra-estrutura urbana,as metas que de
verâ9 ser atinsidas e fa�âo pa�te da proposta or�a
mentaria do proximo exercicio,sao as seguintes:

1 _ executar o projeto de disciplinamento de trafego
compreendendo a sinaliza�âo de trânsito,sinaliza�âo
!ndicativaJconstru�ao de abrigos para passageiros de

onibus e taxis;
II _ instituir novos horarios e novas linhas no sis
tema de transporte coletivo,nas areas urbanas e sub
urbanas,inclusive intinerarios intermunicipais;
III _ construir.ampliar e conservar obras de pavi
menta�âo,meio,fio,cal�amento e galeria de aguas plu
viais.nos perimetros Urbanos das vilas e na sede mu

nicipal;
IV _ ampliar,melhorar e conservar a rede de distri
bui�âo de ilumina�âo publica e agua potavel,nas vi
las e na sede;
V _ reaparelhar os servi�os de limpeza publica;
VI _ ampliar os servi�os de coleta de lixo domici

liar;
VII _ reaparelhar,ampliar e manter os equipamentos
utilizados na manuten�ăo da malha viaria das vilas,
linhas e sede municipal;
VIII _ incrementar o programa de tratamento

e fluor dos sistemas de distribui�âo de a,
veI;
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VI _ criar o servi�o funerario aos mais carentes;
VII _ alocar recursos para auxiliar na constru�ăo
ae saloes comunitarios.

SECAO IV
SETOR DE SEGURANCA PUBLICA

-

Artigo 12 - No setor de Seguran�a Publica o elenco
de prioridades que foram selecionadas,e que farao parte do OrGa
mento para 1994,sao os seguintes:

I _ alocar recursos para o Conselho Comuni tario de
Seguran�a de Mercedes,para que este auxilie a Poli
eia Civil,Militar e Federal no patrulhamento pre

ventivo em nosso MunicipiO;
I! _ Construir modulo policial,Beira Lago de Itai-

pu.

SE,AO V
SETOR DE INFRA-ESTHU'l'URA URBANA
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SEl;AO VI
SETOR DO SISTEMA VIARIO RURAL

rural,sao

_ As a�oes que farao parte do Or�amento para 0 exerci
C�O financeiro de 1994,no setor dod sistema viario

05 seguintes:
1 _ adaptar a malha viaria rural, a.s novas tecnicas
de manuten�ao e conserva�ao de 5010;
11 reaparelhar,arnpliar e manter 05 equipamentos

utilizados na manuten�ao da malha viaria rural;

Artigo 14

SEl;AO VII
SETOR DA INDUSTRIA.COMERCIO E PRESTAl;AO DE SERVIl;OS

Artigo 15 _ As prioridades que farao parte da proP9sta or�am�n
taria para 0 ano de 1994,no setor da industria,comer

cio e presta9B.O de servi90s,sao 05 seguintes:

1 _ criar,manter e dar infra-estrutura ao parque 1n

dustrial;
11 -relocar empresas industriais,comerciqis e pres
t�doras de servi90s,localizadas fora das areas espe

cificas.para 0 parque industrial;
III - constru9ao de um terminal rodovia.rio;
IV _ construir local para abrigar as micro e peque

nas empresas;

V _ construir uma central de venda e amostra de pro

dutos produzidos em nosso Municipio;
VI _ organizar a oferta e 0 treinamento de ma.o-de
obra;
VII _ apoiar 0 desenvolvimento do artesanato e fei-

ras-1ivres.

SEl;AO VI II
SETOR DE PRODUl;AO E PRESERVAl;AO DO MEIO RURAL

Artigo 16
_ As a90es que farao parte integrante do Or9amento_pa
ra 0 exercicio de 1994,dentro do setor de produ9ao e

preserva9ao do meio rura1,sao as seguintes:

1 _ criar.apare1har e manter a patru1ha de apoio ao

produtor rural;
11 _ criar e manter 0 fomento para a melhoria de pas
tagens,piscicultura.aves de postura e corte.e outro�.
como a1 ternativas integradas do aumento da produ9ao

rural;

III - dinamizar

nitarios;

a implanta�ao de abast��omu-
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IV _ construir 10cal рага dar destina�ao aos vasilha
mes de produtos toxicos;
V - dinamizar о РГОБгата de conserva�ao де solos,ma
tas ciliares,preservando corгegos,riachOS е гios,res
tabelecendo о equilibrio ecologico;
VI _ elaborar,juntamente сот а Comissao Municipal de
Conserva�ao de Solos,polltica municipal де obrigato

riedade da preseгva�ao до 5010;

SEI;AO IX

SETOR DE PRAI;AS Е JARDINS

�

Лгtigо 17 _ А proposta or�amentaria рага о exercicio de 1994,no
setor de pra�as е jardins. sera composta сот 05 se-

guintes objetivos:

1 _ criar programas paisagistico� dos canteirQs 10

calizados ет vias е logradouros publicos;
11 _ incentivar а iniciativa privada а auxiliar па

conserva�ao de рга�аз е jardins;
111 _ incrementar programa de concurso,entre parti
culares,durante varias еросаз do ano,dos melhores

jardins;

SEI;AO Х
SETOR DE ENSINO FUNDAМF.NTAL

Artigo 18 _ As prioridades elencadas е que farao parte integran
te do Or�amento рага о апо de 1994,по setor de ensi

по fundamental,sao os seguintes:

1 _ construir,ampliar,melhOrar,equipar,modernizar е
manter а rede fisica municipal do ensino pre-escolar
е do fundamental;
11 _ ministrar cursos de trinamento рага melhorar а
qualidade dos recursoS humanos colocados а disposi
�ao da comunidade;
111 _ аlосаг recursOS financeiros е materiais рага

erradica�ao do analfabetismo по Municlpio;
1V _ alocar recursOS financeiros рага о educando,vi
abilizando е exigindo а sua frequencia as salas de
aula;
V _ criar е manter classes de ensino especial;
V1 _ reequipar е гесирегаг 05 equip.amentos de pes
quisa е enriquecer о асегуо bibliografico аа rede de
ensino municipal;

V11 - manter е melhorar о

V111 - manter ит programa

escolar;rte .transpo da es�r�
de тегеn Q�
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SE<;AO XI

SETOR DE CULTURA

Artigo 19 _ No setor de cultura.as a�ōe� que farāo parte do Qr
�amento para o ana de 1994,580 as seguintes:

l constru.ir, instalar e manter um complexo para

abrigar, alem das atividades eul turais e eventos
especias, a biblioteca publica municipal;
II _ incentivar o desenvolvimento e o surgimento de

novos valores artisticos e culturais;
III _ fom.entar a criac;āo e o aparecimento dos gru

pos folcloric9s, bandas. corais e grupos que culti

vam as tradic;oes;
IV _ ampliar, reequipar e manter as salas de lei tu-

ras; A

V _ promover eventos e intercambios culturais;

VI - criar a banda municipal;
VrI _ alocar recursos financeiros, para apoio a ro-

deios.

SE<;AO XlI

SETOH DE ESPOHTES

Arligo 20 _ As me�as orientadoras d� elabora�āo da proposta or
Gamentaria para o exercicio de 1994,00 setor de es-

portes,sāo as seguintes:

I _ dinamizar a pratica de esportes nas escolas pu
blicas municipais,mediante constru�āo de quadras po

liesportivas;
II _ construir,equipar,ampliare manter 05 complexos
esportivos ja existentes,e 05 novos;
III _ incrementar a cria�āo de nOVQS grupos particu
lares que que!ram desenvolver atividades esportivas,

mantendo 05 ja existentes;
IV _ incrementar a formac;āo de equipes. em todos 05
nlveis de idade.nas diversas modalidades de esportes
para representar o Municlpio em competic;ōes oficiais
e extra-oficiais;
V _ dar assessoramento e condic;ōes de desenv91vimen-

to aos diversos clubes,sociedades e associa�oes

consti tuldas;
VI _ organizar novas ativ!dad�s e competi�ōes espor-
tivas e dar continuidade as ja ex���s;
VII - construir um centro esportiJ�
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CAPiTULO III
DO OR�AHENTO HUNICIPAL

Artigo 21 _ O.Or�amento seral do Municipio de Mercedes, abrange
ra os poderes Executivo e Legislativos e os seus

fundos e orgàos, dentro das preceitos legais e vigentes.
paragrafo It _ Farao parte do or�amento gera! do Municipio, as

recei tas e despesas da Administra�ào direta e
seus fundos, de modo a evidenciar as polìticas e programas de
governa, obedecidas para sua elabora�ào, os principiOS da Anua
lidade. Unidade e Exclusividade.
Paragrafo 29 _ As estimativas dos gastos e recei tas dos servi�os

municipais. remunerados ou nao. se compatibiliza
rao coro as respectivas polìticas estabelecidas pela Governa Mu

nicipal.
ArtiRo 22 _ A proposta or�amentaria;que o executivo encaminhar

ao Legislativo obedecera as seguintes diretrizes:
l _ as obras em execu�ao terao prioridades sobre no
vos projetos, nao podendo ser paralizadas sem auto

riza�ao Legislativa;
II _ As despesas com pagamento da divida publica,
encargos �ociais e de yalarios terao �rioridade so
bre as a�oes d� expansao de eerviGos �ublicos; ,
111 _ A previsao par� opera�oes de credit9s constara
da proposta or�amentaria somente quando ja,estiver
autorizada pelo Poder Legislativo, atraves de lei

especlfica;
IV _ A inclusao da Reserva de Contingencia fica au
torizado ao Executivo, nos temos da Portaria Minis
terial n2-09, de 28 de janeiro de 1.974.

CAPiTULO lV
DAS DISPOSI�5ES GERAIS

Artigo 23 _ Cabera à SeEretaria de Ad�inistra�ao e Finan�as, a
coordena�ao da elaboraGao dos or�amentos de que

trata esta lei, bem como o controle de sua execu�ao.
Artigo 24 _ O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade fi

nanceira do Municlpio. podera, se necessario,
incluirincluir programas nao elencados nesta lei.
Artigo 25 _ O Poder Executivo podera firmar convenios com outras

esferas de governo. para participaGao no desenvolvi

mento de programas especiais.
Artigo 26 _ A estrutura do Or�amento Anual da Prefeitura Munici

pal) e da Camara, obedecera e estrutura organizacio
naI vigente na epoca de seu encaminhamento.
Artigo 27 _ Esta lei entrara em vigor na data de sua publicaGao,

revogadas as disposi�òes ern contrario.

Gabinete do Prefeito do Municlpio de Mercedes, Esta

do do Parana. em 27 de maio de 1.993.

Celso

SEC. MUNIC. FINAN�AS


