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DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES ORcA
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A Câmara de vereadores do Municipio de Marcedes,

Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a

seguinte Lei:

CAPITULO I

DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 12 - São Diretrizes Orçamentárias Gerais, as ins

truções que se observarão a seguir, para elaboração do Orçamento

do Municipio de Mercedes, para o exerc1cio financeiro de 1997 sem

prejuizo das normas financeiras estabelecidas pela Legislação

Federal e Estadual.

SECA0 I

DOS GASTOS MUNICIPAIS
I

Art. 22 - Constituem os gastos mun1c1pais, aqueles des

tinados a aquisição de bens e serviços para cumprimento dos obje

tivos do Munic1pio de Mercedes, bem como os compromissos de natu

reza social e financeira.

Paragrafo Primeiro - O montante dos gastos não podera

ser superior ao das receitas.

Art. 32 - Os gastos municipais serão

viços mantidos pelo Munic1pio, considerando-se
I - a carga de trabalho estimada para o

qual se elaborou o Orçamento;
II - os fatores conjunturais que possam afetar a produtivi

dade dos gastos;

III - a receita do serviço, quando este for remunerado;

IV - que os gastos de pessoal localizado no serviço serão

projetados com base na polltlca salarial do ��� Federal e na

estabelecida pelo Governo Municipal para os ��res;
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Art. 42 - 0 Or�amento do Municlpio de Mercedes,

ra obrigatoriamente, rec�rsos destinados ao pagamento do

da divida municipal.

abriga

servir;o

SECAO II

DAS RECEITAS MUNICIPAIS

Art. 52 - Constituem as receitas do Municipio de Merce-

des, as provenientes de:

1 - tributos de sua competencia:

11 - atividades econ6micas, que possam vir aser executadas;

111 - transferencias por forr;a da Constituir;ao:

IV - convenios firmados CQm entidades governamentais e pri

vadas no ambito estadual e federali

V - auxl1ios recebidos de entidades governamentais ou priva-

das;

VI - emprestimos e financiamentos para execucao de obras ou

antecipacao de receita de algum tributo ou servir;o da administra

�ao municipal.

Art. 6Q - Na estimativa das receitas considerar-se-a:

1 - a tendencia do presente exercicio e 05 efeitos das modi

fica�6es da Legisla�ao Tributaria;

11 - os fatores conjunturais que possam vir a influenciar a

produtividade de cada fonte;

111 - os fatores que influenciam as arrecada�6es dos impos

tos e da contribuicao de melhoria.

Art. 72 - A

dispensara esforcos

ativa inscrita, tanto

Administracao do Municipio de Mercedes, nao

no sentido de diminuir 0 volume da divida

de natureza tributaria como as demais.

CAPITULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRA,AO MUNICIPAL

Art. 8Q - 0 Municipio de Mercedes, executarA como prio

ridade, as seguintes metqs, planejadas para cada setor:

SETOR DE

SECAO 1

PLANEJAMENTO, :DMINISTRACAO��
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Arl. 9Q - As prioridades que serao seguidas, para e1a

bora�ào da proposta orcamentaria do exerc!cio de 1997, dentro da

àrea de Planejamento, Administracao e Financas, sao as seguintes:

1 - Equipar, modernizar e manter 05 servicos de administra

c;ao tributaria;

11 - Equipar, modernizar e manter 05 servicos de planejamen

to integradoi

111 - Equipar e rnanter 05 servic;:os de informatizacào da ad

ministrac;:aOi

IV - Dinamizar e manter 05 servicos de coleta e tabulacào de

dados estatlsticoSi

V - Equipar e manter 05 servicos de transporteSj

VI - Equipar, ampliar e manler 05 pr6prios publicOSi

VII - Agilizar e manter 05 servicos burocraticosi

VIII - Selecionar e treinar 0 servidor municipal;

IX - Incrementar uma politica salarial pr6pria;

X - Aparelhar, revisar e atualizar as atividades legislati-

vas;

XI - Adquirir linhas telefönicas para a Câmara Municipal;

XII - Equipar, modernizar, manter e atualizar a legisla�ao

basica dos servi�os de administra�âo financeira;

XIII - Amplia�âo e atualiza�âo do cadastro imobiliàrio.

XIV - Aquisi�âo de ârea de terras para constru�âo da Câmara;

XV - Constru�âo da Câmara Municipal.

SEcAo 11

SETOR DE SAODE POBLICA

Art. 10 - As a�öes que integrarâo a proposta or�amentà

ria, para 0 pr6ximo exercicio, no campo da Saude Publica, sâo os

seguintes:

1 Construir, reformar e manter os Mini P05t05 de Saude

para 0 atendimento bâ5ico;

11 - Manter e equipar 0 Pronto Socorro Municipal para aten

dimento emergencial;

111 - Desenvolver campanhas de vacina�âo;

IV - Aperfei�oar e incrementar os servi�os de medicina pre

ventiva;

V - Ampliar, equipar e manter 05 5ervi�os de orienta�ao e

fiscaliza�âo sanitâria e epidemio16gica;

VI - Criar e/ou organizar 05 servi�os de atendimento labora

torial;

VII Dinamizar e incrementar a�öes a

c61era, e Aids;
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VIII - Criar servi�o de auditoria de acorda corn as normas da

Lei Orgânica da Saude;

IX - Manler e ampliar 05 servi�os de Odontologia curativa e

preventiva;

X - Adquirir veiculo para transporte emergencial (ambulân

eia);

SE'AO 111

SETOR DE PROMO'AO SOC1AL

Art. 11 - Os procedimentos que farăo parte integranta

da proposta or�amentaria, para o pr6ximo exercicio financeiro de

1997, dentra do selac de promo�âo social, sâo 05 seguintes:

1 - Incrementar a forma�âo de novas associacoes representa

tivas de linhas, vilas e outros segmentos da sociedade, mantendo

tambem as jA existentes;

II - Coordenar e organizar encontros, cursos, palestras e

esclarecimentos para o Clube dos Idosos, Clube de Măes, Associa

�oes e Clubes Esportivos e Recreativosi

III - Criar, construir, equipar e manter o Centro Social

Urbano;

IV - Coordenar, selecionar e viabilizar recursos para cons-

truţoes de moradias aos mais carentes:

V - Manter o transporte urbano dos idosos;

VI - Criar o servi�o funerario aos mais carentes;

VII - Alocar recurSDS para auxiliar na constru�ăo de saloes

comunitarios;

VIII - Auxiliar financeiramente as Associaţoes Comunitarias

do Municipio;

IX - Campanha de distribui�ăo gratuita de leite aos caren-

tes.

SE,AO IV

SETOR DE SEGURANCA POBLICA

Art. 12 - No setor de Seguran�a Publica, o elenco de

prioridades que ioram selecionadas, e que farăo parte do Or�amen

to para 1997, săo os seguintes:

1 - Alocar recursos para o Conselho Comunitario de Seguran�a

de Mercedes, para que este auxilie a Pollcia Civil, Militar e

Federal no patrulhamento preventiva em nosso MU�iCiP.a;
II - Construir m6dulo policial, Beira Lago de aipu.

�
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SEc;AO V

SETOR DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

Art. 13 - No setor de infca estrutura urbana, as metas

que deverao ser atingidas e farao parte da proposta or�amentaria,

para 0 pr6ximo exercicio, saa as seguintes:

1 - Executar 0 projeto de disciplinamento de trafego e defi

nir ponlos de tAxi;

11 - Instituir novos horarios e novas linhas no sisterna de

transporte coletivo, nas areas urbanas e suburbanas, inclusive

intinerarios intermunicipaisi

III - Construir, ampliar, e conservar obras de pavimenta�ao,

meio fia, cal�arnento e galeria de aguas pluviais, nes perlmetros

urbanos das vilas e na sede municipal;

IV - Ampliar, melhorar e conservar a rede de distribui�ao de

ilumina�ao publica e agua potavel, nas vilas e na sede;

V - Reaparelhar os servi�os de limpeza publica;

VI - Ampliar os servi�os de coleta de lixo domiciliar e re

ciclavel;

VII - Reaparelhar, ampliar e manter os equipamentos utiliza

dos na manuten�ao da malha viaria das vilas, linhas e sede muni

cipal;

VIII - Incrementar 0 programa de tratamento de cloro e fluor

dos sistemas de distribui�ao de agua potAvel;

IX - Constru�ao de asfalto em todas as ruas da sede;

X - Meio fio com arboriza�ao na Sede Municipal.

SETOR DO

SEC;Ao

SISTEMA

VI

VIARlO RURAL

Art. 14 - As a�oes que farao parte do Or�amento para 0 exer

cicio financeiro de 1991, no setor do Sistema ViArio Rural, sao

os seguintes:

I - Adaptar a malha viAria rural, As novas tecnicas de manu

tent;:ao de 5010;
II - Reaparelhar, ampliar e manter os equipament05 utiliza

dos na manutent;:ao da maIha viaria rural;

III - Termino da pavimenta�ao poliedrica Sedel roio Guacu,

com plantio de cana cidreira em todo 0 trecho.
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SЕ<;:!Ю VII

SETOR DA INDOSTRIA, COMERCIO Е PRESTA<;:AO DE SERVI<;:OS

Art. 15 - As prioridades que farao parte da proposta or�a

mentaria раса о ало de 1997, по setor da industria, comercio е

presta�ao de 5ervi�os, Бай 05 seguintes:

1 - Criar, manter е dar infraestrutura ао расчие industrial,

Ьет сошо а qualquer industria чие vier а Бе instalar по Municl

pio;

11 - Relocar empresas industriais, cornerciais е prestadoras

de servi�os, localizada �ora das areas especlficas, раса о parque

industrial;

111 -Constrиir local раса abrigar аs micro е pequenas еmрсе-

sas;

еш

IV

поssа

V 

VI

- Construir ита central de vendas е amostra de produtos

Mиniclpio;

Organizar а oferta е о treinamento de mao-de-obra;

- Apoiar о desenvo1vimento do artesanato de feiras 1i-

vres;

VII - Subsidiar financeiramente empresas, industriais, со

merciais е prestadoras de servi�os, que vierem а se instalar ет

nosso Municlpio, Ьет сото as jA existentes;

VIII - Dar total apoio а ACIM, па parte de estrutura�ao,

custeio е treinamento;

SE<;:AO VIII

SETOR DE PRODU<;:AO Е PRESTA<;:AO DO MEIO RURAL

Art. 16 - As а�беs que farao parte integrante до Or�amento

para о exercicio de 1997, dentro do setor de produ�ao е preserva

�ao do meio rural, sao o� seguintes:

1 - Criar, aparelhar е manter а patru1ha де apoio ао produ

tor rura1;

11 - Criar, е manter о fomento раса а melhoria de pastagens,

piscicultura, aves, de postura е corte, е outros, сото alternati

vas integrantes до aumento da produ�ao сиса1;

111 - Dinamizar а iaplanta�ao de abatedouros comunitarios;

IV - Construir local para dar destina�ao aos vasilhames de

produtos t6xicos;

V - Dinamizar о pro1rama де conserva�ao de s01

6
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liares, preservando c6rregos, riachos e rios. restabelecendo

equillbrio eco16gico;

V! - Elaborar, juntamente CQm a Comissāo Municipal

5erva�āo de 50105, polltica municipal de obrigatoriedade

5erva�āo do solo.

VII Apoiar atraves de investimentos, CQm o objetivo

capitalizar as associacōes de produtores;

o

de

da

Con

pre-

de

SEC}\O IX

SETOR DE PRACAS E JARDINS

Art. 17 - A proposta orcamentaria para o exerclcio de

1997, no setor de pracas e jardins, sera composta corn 05 seguin

tes objetivos:

I - Criar programas paisaglsticos dos canteiros localizados

em vilas e logradouros publicos;

II - Incentivar a iniciativa privada e auxiliar na conserva

Cāo de pracas e jardins;

III - Incrementar programa de concurso, entre particulares,

durante vArias epocas do ana, dos melhores jardinsi

IV - Remodelar a pra�a da sede municipal, bem como sua ilu

mina�āo;

V - Remodelar e con�truir canteiros no acesso A cidadei

VI - Criar um Horto Florestal.

SETOR DE

SECAO

ENSINO

X

FUNDAMENTAL

Art. 18 - As prioridades elencadas e que farāo

integrante do Or�amento para o ano de 1997, no setor de

Fundamental, sāo 05 seguintes:

I - Construir, ampliar, melhorar, equipar, modernizar e man

ter, a rede fisica municipal do ensino pre-escolar e do fundamen

taI;

II - Ministrar curSQS de treinamento para melhorar a quali

dade dos recursos humanos colocados a disposi�āo da comunidade;

III - AIocar recurSQS financeiros e materiais para erradica

�āo do analfabetismo no Municlpio;

IV - Alocar recursos financeiros para o educando, viabili

zando e exigindo a sua freqUencia As salas de aulai

V - Criar e manter cIasses de ensino especial�

7
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VI - Reequipar e recuperar os equipamentos de pesquisa e

enriquecer o acervo bibliogràfico da cede de ensino Municipali

VII - Manter e melhorar o transporte escolar;

VIII - Manter um programa de merenda escolar convencional e

alternativo;

X - Construir novas dependencias para o ensino de 1& a 4�

sèries, da Escola Municipal Tiradentes.

XI - Providenciar sa Ia apropriada para 05 deficientes flsi

CQS e mentais do Municlpio, eo. professores especiali�ados;

SEcAo XI

SETOR DE CULTURA

Art. 19 - No setor de Cultura, as a�oe5 que farao parte

do Or�amento para o ano de 1997, sao os seguintes:

I - Construir, instalar e manter um complexo para abrigar,

alèm das atividades culturais e eventos especiais a Biblioteca

Pùblica Municipali

II - Incentivar o desenvolvimento e o surgimento de novos

valores artisticos e culturais;

111 - Fomentar a cria�ào e o aparecimento dos grupos folcl6-

ricos, bandas, corais e grupos que cultivam as tradi�6es;

IV - Ampliar, reequipar e manter as salas de leituras;

V - Promover eventos e intercambios culturais;

VI - Alocar recursos financeiros, para apoio a rodeios.

SECAO

SETOR DE

XII

ESPORTES

Art. 20 - As metas orientadoras da elabora�ao da pro

posta Or�amentaria para o exercicio de 1997, no setor de espor

tes, sao os seguintes:

l - Dinamizar a pratica de esportes nas escolas publicas

municipais, mediante constru�ao de quadras poliesportivas;

II - Construir, equipar, ampliar e manter os complexos es

portivos ja existentes, e os novos;

111 - lncrementar a cria�ao de novos grupos particulares que

queiram desenvolver atividades esportivas, mantendo os ja exis

tentes;

IV - Incrementar a forma�ào de equipes, em todos os nlveis

de idade, nas diversas modalidades de esportes�arapresentar o

Municlpio em competicòes oficiais e extra-oficiai .�
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V - Organizar novas atividades e competi�òes esportivas e

dar continuidade às jà existentesi

VI - Construir urn centro esportivo.

Art. 21 - O Or�amento Geral do Municlpio de Mercedes,

abrangerà 05 poderes Ex�cutivo e Legislativo e OS seus fundos e

órgaos, dentro dos preceltos 1egai5 e vigentes.

Paràgrafo Primeiro - Farao parte do Or�amento Geral do

Municlpio, as receitas e despesas da Administra�ao direta e seus

fundos, de mado a evidenciar as politicas e programas de governo,

obedecidas para sua elabora�ao, o princlpio das Anuidade, Unidade

e Exclusividade.

Paràgrafo Segundo - As estimativas dos 9a5t05 e recei

las dos servi�os municipais, remunerados ou nao, se compatibili

zarao com as respectivas pollticas estabelecidas pelo Governo

Municipal.

Art. 22 - A proposta orcamentaria que o Executivo enca

minhar ao Legislativo, obedecera as seguintes diretrizes:

I - As obras em exeCUCao terao prioridades sobre novos pro

jetos, nao podendo ser paralisados sem autorizacao legislativa.

II - As despesas com o pagamento da divida publica, encargos

sociais e sa làr ios terao prioridade sobre as ac6es de expansao de

servicos publicos.

III - A previsao para operacoes de crèditos constarà da pro

posta orcamentària somente quando jà estiver autorizada pelo Po

der Legislativo nos termos da Portaria Ministerial nQ 09, de 28

de janeiro de 1974.

CAPITULO

OAS 01SPOSICOES

lV

GERAlS

Art. 23 - Caberà a Secretaria de Administracao e

nancas, a coordenacao da elaboracao dos orcamentos de quer

esta Lei, bem como o controle de sua execucao.

Fi

trata

Art. 24 - O Poder Executivo, tendo em vista a capacida

de financeira do Municipio, podera se necessàrio, incluir progra

mas nao elencados nesta Lei, com autorizacào do Poder Legislati

vo;

Art. 25 - O Poder Executivo poderà firmar co

outras esferas de governo, para participacao no de

9
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de programas еsресјајs, сот autoriza�ao до Родес Legislativo.

Art. 26 - А estrutura до Or�amento Апиаl да Prefeitura

Municipal, е да Camara, obedecera а estrutura organizacional vi

gente па ероса де seu encaminhamento.

Art. 27 - Esta Lei entrara ет vigor па data де Биа ри

blica�ao, revogadas as disроsiсбеs ет contrario.

Gabinete

до Parana, ет 27 де

до Prefeito до Municlpio

јuпhо de 1996.

де Mercedes, Estado
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