
Município de Mercedes

Estado do Paraná

LEI N.' 1166/2012. DE 04 DE JULHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO

MUNiCípIO DE MERCEDES PARA O EXERCíCIO

FINANCEIRO DE 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNiCípIO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ. Faço saber
que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte:
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Art. 1° Fica estabelecido, nos termos desta Lei, as diretrizes gerais e

as específicas para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do Municipio de

Mercedes para o exercício financeiro de 2013. de conformidade com os principios

estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei

Federal n' 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar n.' 101, de 04 de

maio de 2000.

Art. 2° A Lei Orçamentâria, bem como, suas alterações não destinarão

recursos para execução direta, pela Administração Pública municipal de projetos e

atividades tipicas das Administrações Públicas Federais e Estaduais, ressalvando-se

aquelas autorizadas especificamente por Lei.

Parágrafo único. As despesas de competência de outros entes da

Federação, só serão assumidas pela Administração Pública municipal, quando

firmadas por convênios, acordos ou ajustes e previstas na Lei Orçamentária.

CAPíTULO 11
DA ESTRUTURA DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 3° As Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013,

compreendem a seguinte estrutura:

I - das Diretrizes Gerais;

11 • da Estrutura das Diretrizes Orçamentárias;

111 - das Prioridades e Metas da Administração Pública municipal;

IV - das Receitas;

V • das Despesas;

VI - das Despesas com Pessoal;

VII - da Gestão Palrímonial;

VIII - das Metas Fiscais;

IX - dos Riscos Fiscais;

X - do Orçamento da Administração Direta;

XI - dos Fundos Especiais;
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XII - das Disposic;oes Gerais e Finais.

Art. 4° Para efeita desta Lei entende-se por:

I - Programa, 0 instrumenta de organizaryao da 89aO governamental,

visando a concretiz8ry80 dos objetivos pretendidos, senda mensurado por indicadores

estabelecidos no Plano PJurianual;

11 - Atividade, um instrumento de programac;ao para alcan,"r 0 objetivo

de um programa, envolvendo um conjunto de operac;Oes que se realizam de modo

continuo e permanente, das quais resulta um produta necessario a manutem;ao da

Ayao de Governo;

111 - Profeto, um instrumento de programac;ao para alcanc;ar 0 objetivo

de um programa envolvendo urn conjunto de operac;6es, limitadas no tempa, das quais

resulta um produto que concorre para a expansao ou aperfeic;oamento da Ayao de

Governo;

IV - Operac;ao Especial, as despesas que nao contribuem para a

manuten980 das Ac;6es de Governo das quais nao resultam um produta e naa geram

contraprestayaa direta sob a forma de bens e serviyos.

� 1° Cada programa identificara as ayoes necessarias para atingir os

seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operayOes especiais,

especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades oryamentarias

responsaveis pela realizayao da ayao.

� 2" Cada atividade, projeto e opera�ao especial idenlificara a func;ao e

a subfun9aO as quais se vinculam.

� 3° As categorias de pro9rama9ao de que trata esta Lei serao

identificadas no projeto de lei oryamentaria por programas, atividades, projetos ou

operayoes especiais, e respectivos subtitulos com indica<;clo de suas ayDes e/ou metas

fisicas.

Art. 5° 0 Or<;amento discriminara a despesa por unidade orl;amentaria,

em conformidade com a Lei Federal nO 4.320, de 17 de marc;o de 1964, as Porlarias

dela decorrentes, e especifica90es constantes do plano de canta estabelecido e

atualizado pela Secretaria da Tesauro Nacional - STN, detalhada por categaria de

programayaa, com suas respectivas dotayoes, especificando a esfera oryamentaria, as

categorias econ6micas, os grupos de natureza da despesa e das modalidades de

aplica�ao.

Art. 6° A Lei Oryamentaria discriminara em categorias de programa9clo

especificas as dota<;oes destinadas ao pagamento de precat6rios judiciarios e servi90s

da divida, que constaraa das unidades ar<;amentarias responsaveis pelos debitos.

Art. 7° 0 Or9amento Fiscal e a de lnvestimento campreenderao a

programayao dos Poderes Legislativo e Executivo do Municipio e seus 6rgaos,

instituidos e mantidos pela Administra<;clo Publica municipal.

Art. 8° A mensagem que encaminhar 0 Projeto de Lei Or<;amentaria

contera:
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I - os poderes e 6rgaos que integrarao a Proposta On;amentâria, de

forma a atender os principios da unidade e universalidade;

11 - a origem das fontes de recursos que financiarâ 0 orc;:amento;

111 - a demonstra�o da distribuic;:ao despesa aos 6r90305 e unidades

que compöem a Proposta On;amentaria;

IV - a demonstra<;âo da previsao da despesa por fun<;âo de governo;

V - a demonstrac;:ao da previsào da despesa por categoria econâmica e

por natureza;

VI - a demonslra<;âo da previsao de gasto com pessoal conforme

disposto nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complemenlar n.o 101, de 04 de maio de 2000;

VII - a demonstra9ao da previsao de aplica<;âo de imposlos e despesa

na manutenlYâo e desenvolvimento do Ensino, conforme artigo 212 da Constituic;àa

Federal;

Vlll - a demonstrac;aa da previsào dos recursos vinculados ao Fundo

de Manutenc;:ào e Oesenvolvimento da Educac;:âo Bâsica e de Valorizac;:âo dos

Profissionais da Educa9ao - FUNDEB, de conformidade com a Emenda Conslitucional

nO. 53, de 19 de dezembro de 2006;

IX - a demonstrac;:âo da previsâo de aplica�ào de recursos na saude

püblica, conforme 0 disposto na Emenda Constllucional nO. 29, de 13 de Selembro de

2000;

X - a demonstra9ao do Or9amento de Capilal de forma demonstrar a

regra ouro, conforme artigo 12, S 2° da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de

2000.

Art. 9° A Proposta On;amentaria do Municipio, consolidando todos os

seus poderes e 6rgaos, incluindo 0 on;amento fiscal e da seguridade social, compor-se

à de:

I - mensagem:

11 - projeto de lei or�amentaria;

111 - labelas explicativas da receita e despesas;

IV - sumario geral da receita por fontes e das despesas por fun�öes de

governo;

V - quadro demonstrativo da receita e despesa, por categorias

econömicas;

VI - legisla�ào da receita;

VII - anexo da renuncia de receita:

VIII - quadros das dola9öes por òrgaos do governo e da adminislra<;âo,

na forma dos anexos 6 a 9 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de mar90 de 1964;

IX - anexo demonstrativo da compatibilidade da programar;ao do

or�amento com os objetivos e metas constantes do Anexo de Metas Fiscais da Lei de

Diretrizes Or�amentarias:

X - plano de aplica�âo dos fundos especiais:

XI - descric;:ao sucinta da competência de cada unidade administrativa

e respecliva legisla9ao pertinente.
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Art. 10. o Or9amento Geral da Administra9ăo Direta do Municipio

abrangera:

I - Poder legislativo

1/ - Poder Executiva:

a) Unidades da Administra9ăo Direta;

b) Fundo Municipal dos Direitos da Crian9a e do Adolescente;

c) Fundo Municipal de Saude;

d) Funda Municipal de Assistemcia Social.

Paragrafo unica. A estrutura do Oryamento Anual obedeceră ă

estrutura organizacional vigente ti epoca de seu encaminhamento, adequanda-se as

alterayoes previstas para o proxima exercfcio.

Art. 11. Na eiabora9ăo da proposta or9"mentăria, as receitas e

despesas serao orc;adas segundo as disposic;:ăes desta Lei, podendo ainda ser

corrigidas, se necessario, durante a execuc;:ăo on;:amentăria, atraves de ato pr6pria do

Poder Executiva, ate o limite mensal da inflayăo verificada no perfocta compreendido

entre o mes seguinte de sua elaborat;âo ate o mes imediatamente anterior ă corre/Yăo.

Paragrafo unico. O Poder Executiva explicitara no Projeto de Lei da

proposta, o indice de inflaeyăo que poderâ carrigir a previsao on;amentâria.

CAPiTUlO III
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRA<;ÂO PUBLICA MUNICIPAL

Art. 12. Tendo como objetivo a melhoria da qualidade de vida do

cidadăo, o Municipio de Mercedes estabelece as seguintes prioridades, que nortearăo

a eiabora9ăo do Or9amento Anual:

I - implementar politicas de inclusăo social;

II - modernizaeyao na aeyăo governamental;

III - promover o desenvolvimento economica sustentavel;

IV - a gerayăo de emprego e renda, atraves de incentivo ă iniciativa

privada, de assessoria tecnica e gerencial e de qualificaeyăo de mao de obra;

V - a educaeyao ambiental, para comprometer o cidadăo na construc;;ăo

de um ambiente saudavel que atenda as suas necessidades de satisfayăo estetica e de

bem-estar;

VI - a formaeyâo de cidadâos de sucesso, corn a garantia de um ensino

com padrăo de qualidade;

VII - o atendimento basico em saude, atraves de servicyos de ardem

preventiva e curativa.

Art. 13. Na eiabora9ăo e durante a execuo;ăo do Or9amento do

exercicio de 2013 o Poder Executivo Municipal, podera alterar as metas definidas nesta

Lei, aumentando ou diminuindo seus quantitativos a fim de compatibilizar a despesa

or9ada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilibrio das contas publicas e

o atendimento as necessidades da sociedade.
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Art. 14. A Proposta On;:amentaria do Municipio, relativa ao exercicio de

2013. devera ser elaborada de conformidade com 05 diversos principios, alem dos

contabeis, 0 de justiQa social e 0 da transparimcia social:

I - 0 principio de justi9Ci social implica em assegurar que 05 programas

dispostos na Proposta Or�amentaria. contribuam para a redu�ao das desigualdades

sociais entre 05 individuos, bem como no combate a qualquer tipo de exclusao social,

principalmente aos municipes mais necessitados;

11 - 0 principio da transparencia social requer a observfmcia da

utiliza�ao dos diversos meios de comunica90es disponiveis, a fim de garantir 0 livre

acesso e par1icipayao dos cidadaos as informa90es relativas ao on;amento, inclusive

na discussao em audiencias publicas.

CAPiTULO IV
DAS RECEITAS

Art. 15. Na estimativa das receitas observara as normas tecnicas e

legais, considerara os efeitos das alterayoes na legislat;:ao, da variayao do indice de

pret;:os, do crescimento econ6mico ou de outro fator relevante e sera acompanhada de

demonstrativos de sua evolu�ao nos exercicios de 2009. 2010 e 2011. da previsao do

exercicio de 2012 e da proje�ao para os exercicios de 2013. 2014 e 2015. e da

metodologia de calculo e premissas utilizadas.

Paragrafo unico. A concessao de beneficios fiscais de carater geral

sera considerada na previsao da Receita Oryamentaria de forma a assegurar 0

cumprimento das metas fiscais previstas para 0 exercicio.

Art. 16. A estimativa da renuncia de receita prevista no Anexo de

Metas Fiscais devera ser demonstrada atraves de anexo pr6prio na proposta

ort;:amentaria, contendo 0 seguinte:

1- a margem para concessao de renuncia de receita;

11 - a descriy30 dos atos legais que fundamentam a renuncia de receita;

III - demonstray30 de que a renuncia foi considerada na estimativa de

receita constante da previsao oryamentaria.

Art. 17. No Projeto de Lei Ort;:amentaria, 0 montante previsto para as

receitas de operayoes de credito nao podera ser superior aos das despesas de capital.

Art. 18. 0 Poder Executivo revisara e aperfeiyoara a aplicayao da

legislay30 tributaria, objetivando promover a justit;:a fiscal do Municipio e assegurar 0

cumprimento das metas fiscais.

CAPiTULO V
DAS DESPESAS

Art. 19. A previsao da despesa sera revista segundo os pre90s e

custos correntes, vigentes em 1° de Agosto de 2012. e sera compativel com as

prioridades e metas previstas na presente Lei.
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Art. 20. 05 criteгios рага distгiЬuiс;:эо dos гecuгsos рага 05 6Г9805 е 05

poderes do municfpio obedecerao pгioritariamente as despesas сот pessoal е seus

encargos sociais, servic;os da divida, outras despesas de custeio administrativo

operacional е pгecat6гios judiciais, apos poderao эег programadas recursos ordinarios

рага atender despesas de capital.

Paragrafo unico. А Previsao Оп;аmепtагiа пао contera dоtЭ9ЭО

destinada а investimentos ет obras novas пао incluidas по РРА - Рlапо Pluгianual,

excluidas as obras de сопsегvщ:ао е аdарtэс;эо de bens im6veis реrtепсепtеs ао

Раtгimбпiо PubIico Municipal.

Art. 21. Durante а ехесш;;ао огс;эmепtагiа 05 at05 que resultarem па

сгiэс;эо, expansao DU apeгfeic;oamento de ауао governamental que acarrete aumento

da despesa пао prevista по oryamento exigir-se-a о seguinte:

I - estar acompanhada de estimativa do impacto oryamentario nos

exercicios de 2013, 2014 е 2015 е das premissas е metodologia de calculo utilizado;

11 - declara�ao do ordenador da despesa de que о aumento (ет

adequayao oгyamentaria е financeira сот а lei oryamentaria anual, tenha

compatibilidade сот о Plano Plurianual е сот esta Lei.

Aгt. 22. As despesas correntes derivadas de leis ои atos

administrativos, que fixem рага о Municipio а obrigayao legal de sua execuyao, рог um

periodo superior а dois exercicios deverao estar instruidas das exigencias estabelecida

по Inciso I do artigo anterioг е acompanhada de comprovayao de que пао afetara as

metas de resultados fiscais.

� 10 Sera considerado aumento de despesa а prorгoga�ao daquela

criada рог prazo determinado, que ultrapasse um periodo superior а dois exercicios.

� 20 Entendem-se сото despe$as irrelevantes, рага fins do Э 32, do

aгtigo 16 da Lei Complementar п.О 101, de 04 de maio de 2000, aquelas cujo valor пао

ultrapasse, рага bens е servi�os, os limites dos incisos 1 е 11 do aгt. 24 da Lei Federal

п. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 23. Sao vedados quaisquer pгocedimento$ pelos ordenadoгes de

despesa que viabllizem а ехесщ:ао de despesas sem comprovada е suficiente

di$ponibilidade de dotay80 oryamentaria.

Paragrafo unico. А contabilidade registrara 0$ atos е fatos relativos а

gest80 oryamentario-financeira efetivamente ocorridos. sem preJuizo das

responsabilidades е providencias derivadas da inobseгvancia do сари! deste artigo.

Art. 24. 0$ projetos, atividades е operayoes especiais сот dotayoes

vinculadas а recursos de convenio$, орегщ:оеs de credito е outros recursos

vinculados, sоmепtе ser80 executados se осоггег о seu iпgгеssо по fluxo de caixa do

respectivo 6rg80.

Aгt. 25. As obras iniciadas sob а responsabilidade do Municipio terao

prioridade па аlосауэо dos recur$OS ate sua сопсlusао.

" �.'>
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Art. 26. O Poder Executivo e autorizado a celebrar convenios, acordos,

ajustes ou congfmeres, conforme legislac;:āo pertinente, objetivando contribuir para o

custeio de despesas de competencia de outros entes da Federaryāo, desde que haja

interesse do Municipio ou alguma forma de ressarcimento.

Art. 27. Os Poderes Legislativo e Executivo sao autorizados a

promover as alteraryōes e adequaryōes na legislac;:āo de pessoal e nas estruturas dos

quadros de pessoal, com objetivo de modernizar e conferir maior eficiencia e eficacia

nas ar;Oes institucionais e na prestac;āo de servic;:os pUblicos, desde que observado o

que dispOe o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAPiTULO VI

OA OESPESA COM PESSOAL

Art. 28. A Administrac;:āo Direta obedecera rigorosamente os limites

estabelecidos para as despesas com pessoal, e as seguintes condi9ōes:

I - caso a despesa com pessoal ultrapasse o limite prudencial, ou seja,

o percentual de 95% (noventa e cinco por cento) do limite correspondente a cada

Poder, ate que comprove o retorno nos relat6rios fiscais do quadrimestre seguinte,

ficam proibidos os seguintes atos:

a) conceder qualquer tipo de vantagens que aumente a despesa;

b) conceder gratifica,āo a qualquer titulo;

e) aumento salarial, salvo se for em decorrencia de senten9a judicial,

de lei ou contrato, ressalvada a revisāo geral anual;

d) criar cargo, emprego ou fun9ā0;

e) alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

f) preencher cargo publico;

g) admitir ou contratar pes50al a qualquer titulo, ressalvada para repor

servidores que se aposentarem ou falecerem das areas de educayāo, saude e de

utilidade publica;

h) contratar hora5 extras;

i) conceder promoyōes e os avan90s previstos no plano de carreira;

II - se a despesa total com pessoal de cada Poder ultrapassar os

Iimites rnaximos definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejurzo das

medidas previstas no Inciso I deste artigo, o excedente tera que ser eliminado nos dois

quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um teryo no primeiro, adotando-se, entre

outras, as seguintes providemcias:

a) redu9ā0 em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos

em comissāo e funyāo de confianya;

b) exonerayāo dos servidores nāo estaveis;

e) perda de cargo de servidor estavel, nos termos e condiyōes

estabelecidas na Constituiyāo Federal.

Art. 29. 05 Poderes Legislativo e Executivo 5āO autorizado5 a

conceder vantagens ou aumento de remunerayāo, a criayāo de cargos e funyōes ou

�
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altera�o de estrutura de carreira, a admissao de pessoal a qualquer titulo,

condicionado as seguintes exigèncias:

I - comprova�ào de que a despesa com pessoal nae esteja

extrapolando limite de alerta, cu seja, o percentual de 90% (noventa par cento) das

Iimites para cada poder, estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal;

II - declaral'ào expressa do ordenador de despesa de cada poder, que

a projel'ào da despesa ao longo dos 12 (doze) meses nào ultrapassara percentual de

que trata o inciso anterior;

111 - demonstrativo da estimativa do impacto na previsào on;amentaria

nos exercicios de 2013, 2014 e 2015, e a origem das recursos para o custeio da

despesa;

IV . se houver prèvia dota«;ào suficiente para atender às projecoes de

despesa de pessoal e aos acrèscimos dela decorrentes.

� 1° Exclui-se das exigencias estabelecidas neste artigo, a despesa

obrigat6ria de canftter continuado decorrente da revisao geral dos servidores, prevista

no artigo 37, X, da Constituil'ào Federal, que tem por finalidade a recomposil'ào do

poder aquisitivo dos vencimentos defasados em razao da infJac;ao, nos termos do artigo

17, 96', da Lei de Responsabilidade Fiscal, cuja autorizal'ào sera estabelecida em lei

especifica.

� 20 Os recursos para as despesas decorrentes dos atos previstos no

caput deste artigo deverào estar previstos no orc;amento ou acrescidos per crèditos

adicionais.

CAPiTULO VII
DA GESTAO PATRIMONIAL

Art. 30. As disponibilidades de caixa do Municipio serào

obrigatoriamente depositadas em instituic;èes financeiras oficiais.

Art, 31, O produto de alienal'ào de bens e direitos que integram o

Patrimonio Municipal devera ser aplicado obrigatoriamente em despesas de capital, de

forma a preservar o Patrimonio Publico.

Art. 32. Em atendimento ao Paragrafo unico do artigo 45 da Lei

Complementar n.o 101, de 04 de maio de 2000, os projetos em andamento per ocasiao

do encaminhamento desta Lei de Diretrizes Orc;amentarias estào especificados no

Relat6rio centido no Anexo IV desta Lei.

CAPiTULO VIII
DAS METAS FISCAIS

Art, 33. Em consonància com o art. 165, 9 2', da Constituil'ào Federal,

as prioridades e metas da Administrac;ào Publica municipal para o exerclcìo financeiro

de 2013 sào as especificadas no Anexo I que integra esta Lei, as quais terào

precedència na alocac;ào de recursos na Lei Orc;amentaria, nae se constituindo,

todavia, em limite a programac;ao das despesas.

-
------- ---------...... �
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Art. 34. Nos termos dos SS 1° e 2° do artigo 4° da Lei Complementar nO

101, de 04 de Maio de 2000, fica estabelecido no Anexo II da presente Lei, as Metas

Fiscais para o exercicio financeiro de 2013, no sentido de alcanc;:ar o superávit primário

e de resultado nominal, necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira do

Municipio.

� 1° O Anexo II que compreende as Metas Fiscais, conterá:

I - Adendo 1: Metas Anuais;

II - Adendo 2: Avaliac;:ao do cumprimento das metas relativas ao anc

anlerior;

III - Adendo 3: Metas Fiscais atuais comparadas com as fixadas nos

très exercicios anteriores;

IV - Adendo 4: Evolul'ao do património Iiquido, origem e aplical'ao dos

recursos obtidos com alienac;:ao de ativos;

V - Adendo 5: Avalial'ao da situal'ao financeira e atual do Fundo

Previdenciário Próprio dos Servidores Publicos;

VI - Adendo 6: Estimativa e compensac;:ào da renuncia de receila;

VII - Adendo 7: Margem de expansao das despesas obrigatórias de

caráter continuado.

S 2° Para a elaboral'ao dos adendos do Anexo II de Metas fiscais, foi

utilizada a metodologia e memória de cálculo apresentadas pelos Demonstrativos I e II,

da Receita, Demonstrativo III, da Despesa, Demonstrativo IV, do Resultado Primário,

Demonstrativo V, do Resultado Nominal e Demonstrativo VI, da Divida Pùblica, que

sac parte integrante desta Lei.

� 30 Os valores das Metas Fiscais em anexo devem ser vistos coma

indicativo, para tanto, ficam admitidas variavòes de forma a aeomodar a trajetória que

as determinem, atè o envio do Projeto da Lei Orvamentária para 2013.

S 4° Após a aproval'ao legislativa da Previsao Orl'amentária, o Anexo II

que trata das metas fiseais poderá ser reformulado, objetivando adequar as altera9òes

advindas de mudan9as na legisla9aO tributária, finaneeira e orvamentária que venham

a ser promovidas pelo Governo Federal no decorrer do exercicio, ou resultantes do

comportamento da economia nacional, sem prejuizo das metas estabelecidas.

Art. 35. O Poder Executivo demonstrará, em audiència publica perante

a Comissao Permanente de Finanvas e Oryamento do Poder Legislativo Municipal, atè

o final dos meses de maio e setembro de 2013 e no mes de Fevereiro de 2014, a

avaliayào em relatórios quadrimestrais das metas fiscais estabelecidas e executadas.

Art. 36. Se verifieado ao final do bimestre que a realizayào da reeeita

poderá nao comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, os

Poderes Legislativo e Executivo promoverào por ato pr6prio a lìmita9ào de empenhos e

movimentavao financeira segundo os seguintes critèrios:

I - reduvao na mesma propor9ào entre o previsto e a expectativa de

receita, nas despesas e transferèncias, excluidas:

a) as de pessoal e seus encargos patronais;

b) ao pagamento dos servil'OS da divida;
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с) as despesas que constituem оЬгigаr;беs сопstituсiопаis е legais do

Municipio (Saude, Еduсэ<;эо, assistencia social, precat6rios е serviryos de utilidade

риЫјса);

d) as dесоггепtеs de сопvёпiоs, acordo е ajustes firmados сот о

Governo Federal е Estadual;

е) das obras ет andamento:

11 - vеdа9ЭО de empenhas que se destinem а:

а) јпјсјо de obras е iпstаlэr;оеs, inclusive as destinadas а сопsеrvЭ9ЭО

е аdарtа,эо de bens im6veis;

Ь) аquisi9ЭО de bens im6veis рог сотрга, dеsаргоргiэуэ.о ou dЭ9ЭО;

с) аquisi<;эо de equipamentos е material permanente, exceto destinado

as atividades que сопstituеm оЬгigЩ:беs constitucionais;

d) abertura de creditos especiais que envolvam recursos pг6pгios;

е) demais despesas que poderao ser evitadas que пао venham causar

iтрliсЩ:беs de oгdem legal.

� 10 As hip6teses indicadas nas alineas "а" е "d" do inciso 11 deste

aгtigo sao meramente indicativas, cabendo ао oгdenador da despesa decidir sobre

aquelas cuja vеdщ:ао cause menos impacto а рорulщ:ао е ао funcionamento de

atividades е projetos ет ехесщ:ао.

� 20 No caso de restabelecimento da receita prevista ou do

cumprimento das metas fiscais, а ехесщ:ао retoгnara а noгma1idade.

CAPiTULO 'Х
DOS RISCOS FISCAIS

Art. 37. Рага efeito do disposto по inciso 111 do ar1igo 50 da Lei

Complementar по 101. de 04 de Мајо de 2000. а Lei Or,amentaria contera dоtа,эо

рага reserva de contingencia, constituida exclusivamente сот recuгsos do or9amento

fjscal, по valor пао inferior ао percentual de 0,5% (тејо рог cento) da receita corrente

liquida prevista рага о ехегсјсјо, destinada ао atendimento de riscos tiscais сото

despesas judiciais extraordinarias е outros passivos contingentes.

� 10 Caso пао осоггат os passivos contingentes е riscos fiscais,

citados по сари! deste aгtigo, ate о final do decimo mes do ехегсјсјо de 2013, а

totalidade dos recuгsos da Reseгva de Contingeтcia podera ser indicada сото fonte de

recuгso рага abertura de Creditos Adicionais.

� 20 As possiveis despesas contingenciais е outros riscos capazes de

afetar as contas pubIicas, estao avaliados по Апехо 111 que trata dos Riscos Fiscais, ет

cumprimento ао 3 30 do aгtigo 40 da Lei Complementar п.О 101, de 04 de тајо de 2000.

CApiTULOX

ОО OR<;AMENTO

Art. 38. О Poder Executivo, tendo ет vista а capacidade (јпапсејга do

Municipio. pгocedera а sеlе,эо das prioridades е metas estabelecidas nesta Lei, а

serem incluidas по Projeto de Lei do Orc;amento Anual, podendo, se necessario, incluir

programas пао previstos, desde que financiados сот recuгsos de outras esferas de

(---- --===--------= -
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governo e entidades intemas e externas.

Art. 39. o total da despesa da Camara Municipal nao podera

ultrapassar os limites do artigo 29-A, da Constitui980 Federal, com a reda980 dada

pelas Emendas Constitucionais nO 25. de 14 de fevereiro de 2000 en'. 58, de 23 de

setembro de 2009.

Paragrafa (mico. Os repasses do Poder ExecutivQ a Camara

Municipal, para as despesas com pessoal e subsidio dos Vereadores, sera em

conson;;ncia com os dispositivos da Lei Complementar n.' 101. de 04 de maio de 2000,

das Emendas Constitucionais n'. 25, de 14 de fevereiro de 2000 e 58. de 23 de

setembro de 2009 e do inciso XV do artigo 58 da Lei Organica do Municipio de

Mercedes.

Art. 40. O Municipio aplicara vinte e cinco par cento da reeeita

resultante de impostos conforme disp6e o artigo 212 da Constituic;ao Federal. na

manutenr.;:8o e desenvolvimento do ensino, devendo aplicar sessenta par cento dos

recursos provenientes do Fundo de ManutenC;80 e Desenvolvimenta da EduC8980

Basica e de Valorizac;ao dos Profissionais da Educac;ao - FUNDEB. na remunerac;ao

dos profissionais que atuam no magisterio, em efetivQ exercicio de suas atividades na

educa980 basica, conforme estabelece a Emenda Constitucional n.o 53, de 19 de

dezembro de 2006.

Art. 41. Nas acyčes e servicyos publicos de saude, o Municipio aplicara

no minimo o percentual de quinze par cento da receita resultante de impostos, com a

redac;ao dada pela Emenda Constitucional n'. 29, de 13 de Setembro de 2000, em

conformidade com as orientac;6es aprovadas pela Resoluc;ao n'. 322. de 08 de maio de

2003, do Conselho Nacional de Saude.

Paragrafa unico. Os recursos transferidos pelo Ministerio da Saude

para o custeio do Sistema Unico de Saude - SUS, para o desenvolvimento das acyčes e

servicyos pub1icos de saude nao integram o calculo de que trata este artigo.

Art. 42. A contratacyao de servicyos de consultoria tem par finalidade a

execucyao de atividades que nao possam ser desempenhadas par servidares dos

Poderes Legislativo e Executivo ou para desempenho tecnico de servicyos necessarios

ao cumprimento de exigencias legais que requerem certo grau de complexidade,

publicando-se no 6rgao oficial do Municipio o extrato do contrato, em confarmidade

com a Lei Federal n' 8.666. de 21 de Junho de 1993.

Art. 43. O Municipio podera, mediante previa autorizac;ao Legislativa.

conceder ajuda financeira a titu lo de "transferencias voluntarias", a entidades privadas

sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que sejam de atendimento

direto ao publica, de farma gratuita, nas areas de assistencia social, saude, educacyao,

cultura, agricultura ou associacyao comercial.

li l' Para habilitar-se ao recebimento de transferencias voluntarias, a

entidade privada sem fins lucrativos devera apresentar declaracyao de funcionamento

---<--- �
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR.

e-mail: mercedes@p-mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23
WNW.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

regular no último exerciclo e comprovantes de regularidade da mandato de sua

diretoria.

9 2° As entidades beneficiadas nos termos deste artigo prestarào

contas ao Pader Executivo, dos recursos recebidos. ficando proibido navo repasse

caso tenha prestac;ào de contas pendente.

9 3° As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a

qualquer titulo, submeter-se-ào à fiscalizacào da pader concedente, com a finalidade

de verificar 0 cumprimento de metas e objetivos para 05 quais receberam 05 recursos.

9 4° Os repasses e recursos serao efetivados mediante convenio

conforme determina 0 artigo 116 e parágrafos da Lei Federal n' 8.666, de 21 de Junho

de 1 993.

9 5° Excetuam.se da disposto nos incisos I, e 11 deste artigo as

Associayoes de Pais e Mestres - APM's das Escolas Municipais, e outras Associayoes

representativas de classes que venham prestar serviyos ao Municipio. caso em que

será firmado Termo de Cooperayao Técnica Financeira.

Ari. 44. Nos termos dos artigos 7', 42 e 43, da Lei Federal n.' 4.320,

de 17 de maryo de 1964, fica 0 Executivo Municipal autorizado a abrir créditos

adicionais suplementares, para 0 exercício de 2013, até 0 limite que será determinado

na Lei On;:amentária Anual, por superávit financeiro, excesso de arrecadayao e

anulayao parcial ou total de dotayoes oryamentárias.

9 1° A autoriza.;:ao de que trata 0 caput deste artigo, será extensiva às

dota.;:oes oryamentárias consignadas ao Poder Legislativo.

9 2' A suplementayao do oryamento pelo valor do excesso de

arrecadayào ou por superávit financeiro, até 0 Iimite do efetivo excesso ou superávit

verificado no exercicio nào será computada para efeito do limite autorizado na lei

or.;:amentária.

9 3° Fica 0 Poder Executivo autorizado a proceder os ajustes dos

valores constantes do Anexo I - Das metas e prioridades desta Lei. quando da abertura

de créditos adicionais suplementares, no mesmo percentual autorizado pela Lei

Or.;:amentária.

Art. 45. Fica 0 Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a

transpor. remanejar ou transferir, total ou parcialmente. recursos de uma mesma

categoria de programayào para outra. ou de um órgào para outro, entre unidades

orc;:amentárias, fundos ou categorias económicas da despesa. respeitada a vincula.;:ào

das fontes de recursos dentro das respectivas áreas de atuayao nos termos do inciso

VI, artigo 167 da Constituiyào Federal.

Art. 46. A Assessoria Juridica do Município encaminhará á Secretaria

de Planejamento, Administra.;:ao e Finan.;:as até 30 de Julho do corrente ano, a rela.;:ao

dos débitos decorrentes de precatórios judiciários a serem incluidos na Proposta

Oryamentária de 2013 devidamente atualizados, conforme determinado pelo art. 100,9

5°, da Constitui�ao Federal, especificando:

I - número e data do ajuizamento da a.;:ào originária;

11 - número do precatório;

.....----
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III "tipo da causa juIgad a;

IV " data da autua<;ao do precatório;

V - nome do beneficiário;

VI - valor do precatório a ser pago;

VII " data do tránsito em julgado; e

VIII - número da vara ou comarca de origem.

cAPírULO XI
DOS FUNDOS ESPECIAIS

Art. 47. Os Fundos Municipais de que trata as alineas "b", "c" e "d" do

inciso II do artigo 1 O desta Lei, terM contabilidade centralizada na Contabilidade do

Executivo Municipal e integrará aproposta on;amentária da Administratyäo Direta, em

nivei de unidade on;amentária, e conterá plano de aplicac;äo que explicitará:

I - as fontes dos recursos financeiros classificados nas categorias

econômicas: Receitas Correntes e Receita de Capital;

II - as aplica�es, onde seräo discriminadas:

a) os projeto e atividades que seräo desenvolvidas através do Fundo;

b) os recursos destinados ao cumprimento das metas, das 8c;ôes,

classificadas sob as Categorias Econômicas: Despesas Correntes e Despesas de

Capital;

III - movimentayäo bancária em conta especial e vinculada ao

respectivo Fundo, devidamente separada das demais contas mantidas pelo Executivo

Municipal.

cAPirULO XII
DAS DISPOSICÓES GERAIS E FINAIS

Art. 48. AProposta Orl'amentária do Poder Legislativo será elaborada

pela Cämara Municipal e encaminhada ao Executivo Municipal até a data de 15 de

agosto de 2012, para compor o Projeto de Lei do Orc;amento Geral do Municipio, nos

termos da legislayäo pertinente e no limite estabelecido pela Emenda Constitucional nO.

25. de 14 de Fevereiro de 2000 e Emenda Constitucional nO. 58. de 23 de setembro de

2009.

Art. 49. A Propasta do Orl"'mento Geral do Municipio será

encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até a data de 30 de seternbro

de 2012, para ser apreciada e deliberada nos termos da legislayäo ern vigor, devendo

ser devolvida para sanc;äo até 15 de dezembro de 2012.

� 1° A Cämara Municipal näo entrará ern recesso enquanto näo cumprir

o disposto no capu! deste artigo.

� 2° Se o projeto de lei oryarnentária anual näo for encaminhado a

sanyäo até o inicio do exercicio financeiro de 2013, fica o Executivo Municipio

autorizado a executar aproposta or9amentária na forma original, alé a san9ao da

respectiva lei oryarnentária anual.

�--------
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� 3° Os eventuais saldos negativos apurados em decomencia do

disposto no paragrafa anterior serao ajustados apos a san980 da lei or9amentaria

anual, mediante a abertura de creditos adicionais suplementares, atrav8S de Oecreto

do Poder Executivo, usanda como fontes de recursos o super<.3vit fjnanceiro do

exercicio de 2012, o excesso au prava-vel excesso de arrecada98o, a anulaty80 de

saldos de dotaryčes naD comprometidas e a reserva de contingencia, sem

comprometer, neste casa, os recursos para atender os riscas fiscais previstos e a meta

de resultado prima rio.

9 4° As emendas ao Prejeto de Lei do Orl'amento somente podem ser

aprovadas casa;

I - sejam compativeis com o Plano Plurianual e com as disposi90es

desta Lei, inclusive com o Anexo de Metas Fiscais;

II - estejam em consonancia com a Lei de Responsabilidade Fiscal, em

especial a capacidade or9amentiuia e financeira do Municipio;

111 - sejam relacionadas com a corre93o de erros ou omiss5es.

Art. 50. Ate trinta dias ap6s a publical'ao da Lei Orl'amentaria. o Poder

Executivo tomara as seguintes providencias;

I • estabelecera a programa93o financeira e o cronograma de execu930

mensai de desembolso, nos termos do artigo 8° da Lei de Responsabilidade Fiscal;

11 - desdobrara em metas bimestrais de arrecada930 as receitas

previstas no Or9amento Anual, e demais exigencias estabelecidas no artigo 13 da Lei

de Responsabilidade Fiscal;

III - determinara o desdobramento da Despesa Or9amentaria, de forma

estabelecer o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa Orl'amentaria.

Art. 51. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaI'M.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Mercedes, Estado do Parana, em

04 de julho de 2012.
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