
Município de Mercedes

Estado do Paraná
Dala:

""'"p.....

""_LEI N" 1123/2011, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICiplO

DE MERCEDES PARA o EXERCíCIO FINANCEIRO DE 2012

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPíTULO I
DA ESTIMATIVA E FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. l' Esta Lei dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de

Mercedes para o Exercício Financeiro de 2012, discriminada pelos anexos que a

integram, composto pelas receitas e despesas dos órgãos da administração direta,

ficando estimada a receita em RS 15.600.000,00 (quinze milhões e seiscentos mil reais).

e fixada a despesa em igual importância.

CAPíTULO 11
DA ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 2° As receitas e despesas orçadas com base nos custos ocorridos

no mês de julho de 2011 serão atualizadas monetariamente, se necessário, durante a

execução orçamentária, através de Decreto do Poder Executivo, com base no indice de

inflação do IGP.M da Fundação Getúlio Vargas, para o período de janeiro a novembro de

2012.

� l' Em caso de extinção do IGP-M/FGV. o Poder Executivo adotará

outro indice oficial de inflação.

� 2° A atualização monetária do orçamento será aplicada linearmente a

todos os órgãos e entidades constantes desta Lei Orçamentária, e exclusivamente sobre

os valores inicialmente orçados, com objetivo de manter-se o equilibrio numérico quanto

a sua consolidação.

CAPíTULO 111

DA RECEITA ESTIMADA

Art. 3° A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e

outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das

especificações constantes nos Anexos desta Lei, de acordo com o seguinte

desdobramento:
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1- RECEITA DA ADMINISTRAGAO DIRETA Rl

RECEJTA5 CQRRENTES .................•.......... " ................................................... R$ 15.080.000,00

Recelta Tnbutana 597000,00

Recetta de Contnbulc;Oes 216.000,00

Recetla Patnmonial 3123000.00

Receta de SeNoyos 547000,00

TransferenciaSCOiTeiltes 12.154500.00

Outras Recetlas Correntes 338 500,00

clecluryao paraF�do FlJf\OEB -1.872000,00

Outras DedUl;6es -2600(l,(lO

RECEITAS DE CAPITAL ................................................................................. RS 520.000,00

Operal;:oes de Oedlto 0,00

Ah�deBens 30000.00

Amortlzacao de Empresllmos 0,00

Translerenclas de CaPital 490 000,00

TQTAL GERAL DA RECEITA ........................................................................... R 15.600.000,00

CAPiTULO IV

DA DESPESA FIXADA

Art. 4° A despesa sera realizada segundo as discrimina�6es constantes

dos Anexos desta, que apresenta a sua composi�ao de acordo com 0 seguinte

desdobramento:

ORGAOS Rl %

0100 PODER LEGISLAT1VO 623.847,00 4,00

0101 c.;:mara MunlClpal 623.847.00 4.00

0200 PODER EXECUTlVO 14.976.153,00 96,00

0201 Gabinete do Prefeito 368060.00 2,36

0202 Assessona Juridlca 61 000.00 0.39

0203 Assessona de Imprensa 52000,00 0,33

0204 Controle Intemo 49480,00 032

0205 Secretana de PlaneJamento. Adm. e Fmanyas 2. 175.529,70 13,95

0206 Secretaria de Coordenacoo e Gestoo Go\.€mamenlal 76.000.00 0.49

0207 ecret3na de Educa;oo e CuUura 3.421 340.00 21.93

0208 secretana de S<hJcie 118000,00 0,76

0209 undo MuntClpal de SaUde 2.806.269,80 17,99

0210 ecretaria de Agncultura. Pecutuia e Meio Ambiente 1.172.470.00 7.52

0211 ecretana de Viacoo, Obras e S�VOS Urbanos 3141660.00 20.14

0212 Secretana de ASSISlencl3 SocIal 387.330.00 2,48

0213 Fundo Munlclpal da AssIslencla SOCIal 380018,50 2,44

0214 F M dos D1reilos da Crianya e do Adolescente 93800.00 0,60

0215 ecretaria de Espor1e, Tunsmo e Lazer 599695,00 3,84

9999 Res8l'\e de Contlngencia 73.500.00 0.47

TOTAL 15,600,000,00 100,00
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Art. 5° Fica 0 Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a transpor,

remanejar ou transferir, total ou parcialmente, recursos de uma mesma categoria de

programa�o para outra, nos termos do inciso VI, do Artigo 167, da Constitui�o Federal.

CAPiTULO V

00 ORC;AMENTO FISCAL E OA SEGURIOAOE SOCIAL

Art. 6° 0 ortyamento fiscal e da seguridade social, segundo a

demonstra�ao por funl):ao de governo estâ previsto da seguinte forma:

1 • QR<;AMENTQ FISCAL .....•.•.•.•.•.....•.•......................................•.•...•.•.... R$ 11.799.581,70

01 Leglslatlw 623847,00

04 - Admmistra<;ào 2.142.670.00

12 - Educacâo 3253.140.00

13 - Cultura 168.200.00

15 - Urbanismo 1.041.520.00

17 - Saneamento 497.500.00

18 - Geslào Ambiental 147770.00

20 - Agncultura 1 024 700.00

22 Industna 121 550.00

23 Comèr'cIO e 5eJ\j1<;os 161.440.00

25 - Energla 182.200.00

26 - Iransporte 570.695,00

27 - Desporto e Lazer 1 166450.00

28 - Encargos Especiais 624399.70

99 Reserw de Contlngêncla 73.500,00

11 - ORGAMENTO OA SEGURIOAOE 50CIAL. ................................................. R$ 3.800.418,30

06 Assistência Social 876.148,50

10 SaUde 2.924.269.80

TOTAL GERAL 00 ORGAMENTO (1.11)..•........•.•........•..................•.•....•......... R$ 15.600.000,00

CAPiTULO VI
OOS RISCOS FISCAIS

Art. 7° Os recursos da Reserva de Contingência serao destinados ao

atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e

eventos fiscais imprevistos, abertura de crèditos adicionais para despesa5 nào orc;adas

ou orc;adas a menor.

9 1° A utilizac;ao dos recursos da Reserva de Contingência serâ feita por

ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observando 0 Iimite e a ocorrência de cada

evento de riscos fiscais especificado neste artigo.

92° Nào 5e efetivando atè 0 dia 31 de outubro de 2012 05 riscos fiscai5

relacionados aos eventos: Intempèries, Frustrac;ao na Cobranc;a da Divida Ativa.

Frustrac;ao da Receita, Fatos nao Previstos em Execuc;ao de Obras ou Servic;os; ou se

efetivando a cobran9a da Oivida Atlva de acordo com 0 previsto no O'9amento da recelta,

os recursos a eles reservados poderao ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo

Municipal para abertura de crèditos adicionais suplementares nas dotac;öes que se

tornarem insuficientes ao longo da execuc;ao oryamentâria

-------��-��-
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� 3° Os recursos da Reserva de ContingEmcia destinados ao evento

"Dotac;:oes nao Orc;:adas ou Orc;:adas a Menor" serao utilizadas por ata do Chefe do Poder

Executiva para abertura de creditos adicionais suplementares para as dotac;:Oes que se

temem insuficientes ao longo da execUl;:ăo orc;:amentaria.

CAPiTULO VII

DAS OPERACOES DE CREDITO

Art. 8° Em conformidade corn o Artigo 17 da Lei Municipal nO. 1.081, de

29 de junho de 2011, que trata das Diretrizes Orc;:amentarias, o montante previsto para

as receitas de operac;:ăes de credita e inferior ao fixado para as despesas de capital.

CAPiTULO VIII

DA CONSOLIDACĂO DAS CONTAS PLJBLlCAS

Art. 9° O Poder Legislativa encaminhara ao Executiva Municipal ale dez

dias apas o encerramento de cada mas, as movimentac;:oes orc;:amentarias. financeiras e

patrimoniais, por meio eletronico, para fins de:

I - consolida9âo das contas publicas do ente municipal, em cumprimento

a Constitui,ăo Federal e a Lei Complementar n.o 101/2000;

II - elabarayao e publicayao dos relat6rios fiscais no 6rgao oficial do

Municipio;

III - a avaliayao dos relat6rios quadrimestrais das metas fiscais

estabelecidas e executadas, em audiencia publica perante a Comissao Permanente de

Finan,as e Or,amento do Poder Legislativo Municipal;

IV - demais exigencias legais.

Paragrafo unica. O meio eletr6nico a ser encaminhado devera ser

compativel corn a sistema de camputayaa utilizada pela Pader Executiva Municipal

CAPiTULO IX

DAS TRANSFERENCIAS VOLUNTĂRIAS

Art. 10. A transferencia voluntaria. a titulo de "contribuiyoes, auxilios e

subvenc;oes sociais", a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza

continuada, de carater beneficente, educacional, comunitaria, assistencial, cultural, de

saude, esportiva, agropecuaria, associativa e outras, deverao cumprir corn as exigencias

estabelecidas na Lei nO. 1.081, de 29 de junho de 2011, Lei de Diretrizes Or,amentârias

e demais disposiyăes legais, mediante autorizayao legislativa especifica, que correra por

conta de dotaCăo prevista no presente aryamento ou atraves de creditos adicionais.

�'-
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CAPiTULO X

DAS DISPOSI(;:OES GERAIS E FINAIS

Art. 11. Nos termos do Artigo 7°, da Lei Federal nO. 4.320/64, respeitadas

as demais prescri90es constitucionais, rica 0 Poder Executivo autorizado abrir crE�dito

adicional suplementar, ate a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do lotal

da receita e da despesa fixada nesta Lei, agregando a corre�ao prevista no Artlgo 2°,

compreendendo 0 refon;:o de dotayao e a criayao de fontes de recursos, respejtada a

vincula9ao das fontes de recursos dentro das respectivas areas de atuac;:ao.

fj 1° Servirao de recursos para as suplementac;:oes de que trata 0 caput

deste artigo, quaisquer das formas definidas no 9 1°, do Artigo 43, da Lei Federal nO.

4320/64.

fj 2° 0 limite autorizado no caput deste artigo nao sera onerado quando 0

credito S8 destinar a incorporar 05 saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de

2011, e 0 excesso de arrecada9ao de recursos, quando se configurar receita do

exercicio superior as previsoes de despesas fixadas nesta Lei.

Art. 12. 0 Poder Legislativo, mediante ato pr6prio, podera suplementar

seus creditos or9amentarios ate a importgmcia correspondente ao percentual de 20%

(vinte por cento) do total de suas dota96es, usando para tanto, como recursos, a

anula9ao parcial ou total de dota96es especificas do 6rgao.

Art. 13. Os recursos oriundos de programas e convenios nao previstos

no or9amento da receita poderao ser utilizados como fontes de recursos para abertura

de creditos adicionais suplementares de projetos ou atividades, por ato do Executivo que

deles dara conhecimento ao Poder Legislativo, desde que as a96es a serem executadas

estejam definidas na Lei de Oiretrizes Oryamentarias e no Plano Plurianual.

Art. 14. Os Creditos Adicionais Especiais autorizados no exercicio

financeiro de 2011 e reabertos nos Iimites de seus saldos, segundo 0 disposto no � 2°.

do art. 167, da Constilui�ao Federal, de 5 de outubro de 1988, obedecerao a codifica�ao

constante nesta lei.

Art. 15. Os Projetos/Alividades ou Opera�oes Especiais priorizados

nesta Lei com recursos vinculados a fontes oriundas de transferencias voluntarias da

Uniao e do Estado, OperayOes de Credito, Alienayoes de Ativos e outras, s6 serao

executados e utilizados a qualquer Utulo, se ocorrer ou estiver garantido 0 seu ingresso

no fluxo de caixa. respeitando ainda 0 montante ingressado ou garantido.

� 1° A apura�ao do excesso de arrecada�o de que trata 0 � 3°, do art

43, da Lei Federal nO 4.320, de 17 de mar�o de 1964 sera realizado em cada fonte de

recursos identificados nos or9amentos da Receita e Oespesa para fins de abertura de

creditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigencia contida nos arts 8°,

paragrafo unico e 50, I da Lei de Responsabilidade Flscal.

� 2° 0 controle da execu�ao or�amentaria sera realizado de forma a

preservar 0 equilibrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto

nos arts. 8°, 42 e 50, I da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Ап. 16. Fica о Executivo Мuпiсiраl autorizado а remanejaг dоtэtyбеs de

ит grupo de natureza de despesa рага outro, dentro de cada projeto, atividade ои

орега�беs еsреСlэis.

Ап. 17. Fica (атЬет о Poder Executivo Municipal autorizado а proceder.

atraves de ato pr6pгio, 05 ajustes е аltегэс;:оеs песеssагiоs а compatibilizac;ao dos

Anexos da Lei п•. 1.081, de 29 de junho de 2011 е па Lei п. 912, de 23 de outubro de

2009 (РРА), ао contido nos anexos desta Lei е ет suas аltегЩ:беs posteriores.

Paragrafo unico. А аutоГТzщ:ао de que trata о caput deste ar1igo fica

ехtепsivа quando da abeпuгa de creditos adicionais de que trata о Aгtigo 11 е

paragrafos desta Lei.

Art. 18. Objetivando atendeг noгmatizac;ao tеспiса do Tesouro Nacional

е do Tribunal de Contas do Estado do Рагапа. 05 Podeгes Legislativo е Executivo

poderao, excepcionalmente. proceder ао ajuste па classificac;ao funcional da despesa.

па соdifiсаryэо do iduso, grupo е fonte de recursos, desde que пао implique ет alteraryao

de valores.

Art. 19. Esta Lei entra ет vigor а partir de 10 (primeiro) de janeiro de

2012.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Mercedes, Estado do Рагапа, ет

24 de novembro de 2011.

(--- VI:::Zw%EF2Э
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