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DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇA

MENTARIAS PARA O EXERCICIO FI

NANCEIRO DE 1998 E DA OUTRAS PRO

VID£NCIAS.

A Câmara Municipal de Mercedes, Estado do Parana,

aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

DAS

CAPITULO

DIRETRIZES

I

GERAIS

Art. lo - São Diretrizes Orçamentârias Gerais, em con

formidade com o que dispõe o Artigo 111 Inciso lI! da Lei Orgâ
nica do Municipio, as instruções que se observarão a seguir, para
elaboração do Orçamento do Municipio de Mercedes, para o exerci
cio financeiro de 1998 sem prejuizo das normas financeiras esta

belecidas pela Legislação Federal e Estadual.

SEÇAO I

DOS GASTOS MUNICIPAIS

Art. 22 - Constituem os gastos municipais, aqueles des

tinados a aquisição de bens e serviços para cumprimento dos obje
tivos do Municlpio 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. 30 - Os gastos municipais serão estimados por ser

viços mantidos pelo Municlpio, considerando-se entretanto:
I a carga de trabalho estimada para o exercicio para o

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

dade dos gastos;
111 - a receita do serviço, quando este for remunerado;
IV - que os gastos de pessoal localizado no serviço serão

projetados com base na polltica salarial do Governo Federal e na
estabelecida pelo Governo Municipal para os �erv�
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Art. 4Q - 0 Orcamento de Municipio de Mercedes,

ra obrigatoriamente. recurSDS destinados aa pagamento de

da dlvida municipal.

abriga

servico

DAS

SE(:AO

RECEITAS

II

MUNICIPAIS

Art. 50 - Constituem as receitas de Municipio de Merce-

des, as provenieñtes de:
1 - tributos de aua competencia:

11 - atividades econ6micas, que possam vir aser executadas;

111 - transferencias por forca da Constituicao:

IV - convenios firmados com 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 servico da administra

�ao municipal.

-

Art. 60 - Na estimativa das receitas considerar-se-a:

1 - a tendencia do presente exerc!cio e os efeitos das modi
fica�oes da Legisla�ao Tributaria;

11 - os fatores conjunturais que possam vir a influenciar a

produtividade de cada fontei

111 - os fatores que influenciam as arrecadacoes dos impos

tos e da contribuicao de melhoria.

Art. 70 - A

dispensara esforcos
ativa inscrita, tanto

Administracao do Municlpio de Mercedes, nao

no sentido de diminuir 0 volume da dlvida

de natureza tributaria como as demais.

CAPITULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRA(:AO MUNICIPAL

Art. 80 - 0 Municipio de Mercedes, executara como prio

ridade. as seguintes metas, planejadas para cada setor:

SETOR DE

SE(:AO 1

PLANEJAMENTO. ADMINISTRA(:A�INAN:»--
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Art. 9Q - As prioridades que serào seguidas, para ela

boracào da proposta orcamentâria do exercicio de 1998, dentro da

ârea de Planejamento, Administracào e Financas, sào as seguintes:

1 - Equipar, modernizar e manter 05 servicos de administra

o;ào tributâria;

11 - Equipar, modernizar e manter 05 servicos de planejamen

to integrado;

111 - Equipar e manter 05 servicos de informatizacào da ad

ministracào;

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

dados estat!sticos;

V - Equipar e manter 05 servicos de transporteSj

VI - Equipar, ampliar e manter 05 pr6prios pOblicos;

VII - Agilizar e manter 05 servicos burocrâticos;

vrII - Selecionar e treinar 0 servidor municipal;

IX - Incrementar uma politica salarial pr6pria;

X - Aparelhar, revisar e atualizar as atividades legislati-

vasi

XI - Adquirir linhas telefânicas para a Câmara Municipa1i

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

basica dos servi905 de administra9ào financeira;

XIII - Amplia9ào e atualiza9âo do cadastro imobiliario.

XIV - Aquisi9ào de ârea de terras para constru9ào da Câmara;

XV - Constru9ao da Câmara Municipal.

SE"I\O 11

SETOR DE SAcrDE PcrBL1CA

Art. 10 - As a9òes que integrarào a proposta or9amenta

ria, para 0 pr6ximo exercicio, no campo da Saude P�blica, 5âo os

seguinte5:

1 Construir, reformar e manter 05 Mini Postos de Sande

para 0 atendimento bâsico;

11 - Manter e equipar 0 Pronto Socorro Municipal para aten

dimento emergencial;

111 - De5envolver campanhas de vacina�ào;

IV - Aperfei�oar e incrementar 05 servi�os de medicina pre

ventiva;

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

fiscaliza�ao 5anitâria e epidemiol6gicai

VI - Criar e/ou organizar 05 5ervi�05 de atendimento labora

torial i

VII Dinamizar

c61era, e Aids;

e incrementar acòe�event�ntra a
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VIII - Criar servico de auditoria de acorde corn as normas da
Lei Orgânica da Saude;

IX - Manter e ampliar os servicos de Odontologia curativa e

preventiva, em especial aos estudantes;

X Adquirir veiculo para transporte emergencial (ambulân-
eia) ;

XI Incentivar e auxiliar na reabertura do Hospital de Mer
cedes;

XII - Apeiar e incentivar a Pastoral da Sande e a Medicina
Alternativa;

XIII - Adquirir uma unidade m6vel de sande, equipado para
atendimento medico e odontolOgico;

XIV - Informatizar a Secretaria de Sande;

xv - Cadastrar todos os munlcipes para melhor atendimento.

SECAO III

SETOR DE PROMOCAO SOCIAL

Art. Il - Os procedimentos que farao parte integrante

da proposta orcamentaria, para o prOximo exercicio financeiro de

1997, dentro do setor de promocăo social, săo os seguintes:

1 - Incrementar a formacăo de novas associac5es 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

cees e Clubes Esportivos e Recreativos;

III Criar, construir, equipar e manter o Centro Social

Urbano;

IV - Coordenar, selecionar e viabilizar recursos para cons-

trucoes de moradias aos mais carentes:

V - Manter o transporte urbane dos idosos;

VI - Criar o servico funerario aos mais carentes;

VII - Alocar recurSQS para auxiliar na construcăo de saloes

comunitarios;

VIII - Auxiliar financeiramente as Associacoes Comunitarias

do Municipio;

IX - Campanha de distribuicăo gratui:;ad leite aos caren-

tes. �

X - Apoio â Pastoral da Crianca; �
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XI - Assessorar 0 Conselho Municipal dos Direitos da Crianca

e do Adolescentei

XII - Apoiar 0 Conselho Tutelar, fornecendo condic6es flsi

cas para sua atuacao;

XIII - Coordenar, organizar e assessorar Grupos de Apoio as

dificuldades Bio-Psico-Flsicas e Sociais, como: Grupos de AlcoO

latras, de pessoas portadoras de deficiencias. gestantes etc.;

XIV 

Assistencia

Prestar assessoramento ao CMAS - Conselho

Social (Lei Municipal n� 126/95);

Municipal de

XV - Assessorar 0 PROVOPAR - Programa do Voluntariado Para

naense - Municipal;

XVI

Social.

Equipar, modernizar e informatizar 0 Setor de Acao

SE<;:AO IV

SETOR DE SEGURAN<;:A PNBLICA

Art. 12 - No setor de Seguranca Pcrblica, 0 elenco de

prioridades que foram selecionadas, e que farao parte do Orcamen

to para 1998, sao os seguintes:

1 - Alocar recursos para 0 Conselho Comunitario de Seguranca

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

Federal no patrulhamento preventivo em nosso Municipioi

11 - Construir mOdulo policial, Beira Lago de ltaipu.

III - Construcao de uma nova Delegacia;

IV - Estruturar a Delegacia com aquisicao de telefone, ar

quivos, escrivaninhas e outros materiais necessarios.

SE<;:AO V

SETOR DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

que deverao ser atingidas e farao parte da:p�sta orcamentaria,

para 0 prOximo exercicio, sao as SegUintes��
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1 - Executar о projeto de disciplinamento де trafego е defi

nir pontos de taxii

11 - Instituir ПОУОЭ horarios е поуав linhas по sistema de

transporte coletivo. пав Areas иrbanas е suburbanas. inclusive
itinerArios intermunicipaisi

111 - Construir, ampliar, е conservar obras де pavimenta�ao,

meio fio, calcamento е galeria de agиas pluviais, ПОВ perimetros

urbanos das vilas е па эеде mиnicipal, ет especial ПОВ loteamen
tos Рарреп, Pioneiro е Bela Vista;

IV - Ampliar, melhorar е conservar а rede de distribuicao де

iluminacao p�blica е agua potavel, пав vilas е па эеде;

V - Reaparelhar 05 servicos де limpeza pcrblica;

VI - Ampliar 05 servicos de coleta de lixo domiciliar е re
ciclavel;

VII - Reaparelhar, ampliar е manter оэ equipamentos utiliza

dos па manutencao da malha viaria das vilas, linhas е sede muni
cipal;

VIII - !ncrementar о programa de tratamento de cloro е f!nor

dos sistemas de distribuicao de agua potave!;

IX - Construcao de asfa1to ет todas аэ ruas da sede;

Х - Meio fio сот arborizacao па Sede Municipal.

SETOR DO

SE�AO

SISTEМA RURAL

VI

VIARIO

Art. 14 - Аэ асоеэ que farao parte до Orcamento para О exer

cicio financeiro де 1998, по setor до Sistema Viario Rura1, эао

05 5eguintes:

1 - Adaptar а ma1ha viaria rura1, а5 novas tecnicas де тапи

tencao де 5010;

11 - Reaparelhar, ampliar е manter 05 equipament05 utiliza

d05 па manutencao да malha viaria rura1;

111 - Termino da pavimentacao p01iedrica Sede/Arroio Guacu,

сот plantio де сапа cidreira ет todo о trecho.

SE�AO VII

SETOR ОА INDVSTRIA, COMERCIO Е PRESTA�AO ОЕ SERVI�OS

Art.

mentaria

prestacao

15 - Аэ prioridades que farao parte da proposta orca

para о апо de 1998, по setor �a�Qstria, comercio е

де servicos, вао ов SegUintes��
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I - Criar, manter e dar infra estrutura ao parque industri

aI, bem como a qualquer industria que vier a se instalar no Muni

clpio;

II - Relocar empresas industriais, comerciais e prestadoras

de servi�os, localizada fora das breas especlficas, para o parque

industrial;

III -Construir local para abrigar as micro e pequenas empre-

saSi

- Construir uma central de vendas e amostra de produtos

Municlpio;

Organizar a oferta e o treinamento de māo-de-obra;

- Apoiar o desenvolvimento do artesanato de feiras li-

IV

em nosso

V 

VI

vres;

VII - Subsidiar financeiramente empresas, industriais, CQ

merciais e prestadoras de servi�os, que vierem a se instalar em

nosso Munic!pio, bem como as ja existentes;

VIlI Dar total apoio a ACIM, na parte de estrutura�āo,

custeio e treinamento;

IX - Construir uma incubadora industria1;

X - Adquirir area para insta1a�āo de um parque industria1.

SE�AO VIlI

SETOR OE PROOU�AO E PRESTA�AO OO MEIO RURAL

Art. 16 - As a9ōes que farao parte integrante do Or9amento

para o exercicio de 1998, dentro do setor de produ�āo e preserva

�ao do meio rura1, sao os seguintes:

I - Criar, apare1har e manter a patru1ha de apoio ao produ

tor rura1;
II - Criar, e manter o fomento para a me1horia de pastagens,

piscicultura, aves, de postura e corte, e outros, como a1ternati
vas integrantes do aumento da produ�āo rura1;

III - Dinamizar a implanta9ā0 de abatedouros comunitariosi
IV - Construir loca1 para dar destina�āo aos vasi1hames de

produtos t6xicoSi

V - Dinamizar o programa de conserva�āo de solos, matas ci
1iares, preservando cOrregos, riachos e rios, restabe1ecendo o

equi1ibrio eco10gicoi
VI _ Apoiar atraves de investimentos, com o objetivo de ca-

pitalizar as associa�ōes d e produtores;
VII - Organizar programas de diversifica9āo na propriedade

rura1 i
VIlI - Dinamizar a imp1anta9āo da Fruticu1tura e p1anta�ā0

de erva-mate em nosso Municipio;
IX - Criar parceria entre Prefeitura e produtor e iniciativa

privada para melhoria de assistencia tec�a pequena pro
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priedade;

X Organizar palas de estudos para proficionaliza�ào do

produtor rural:

SE<;:AO IX

SETOR DE PRA<;:AS E JARDINS

Art. 17 - A proposta or9amentarìa para o exercicio de

1998, no setar de pra9as e jardins, sera eomposta com os seguin

tes objetivos:

l - Criar programas paisagisticos das canteiros localizados

em vilas e logradouros publicos;

II - Incentivar a iniciativa privada e auxiliar na conserva

9ao de pra9as e jardinsj

111 - Incrementar programa de concurso, entre particulares,

durante varias epocas do ano, das melhores jardins;

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

minacàoì

V - Remodelar e construir canteiros no acesso à cidade;

VI - Criar um Horto Florestal.

SETOR DE

SE<;:AO

ENSINO

X

FUNDAMENTAL

Art. 18 - As prioridades elencadas e que farao

integrante do Orcamento para o ano de 1998, no setor de

Fundamental. sao os seguintes:

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

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

tal;

II - Ministrar cursos de treinamento para melhorar a quali

dade dos recursos humanos colocados à disposicao da comunidade;

111 - Alocar recursos financeiros e materiais para erradica

cao do analfabetismo no Municipio;

IV - Alocar recursos financeiros para O educando, viabili

zando e exigindo a sua freqfiencia às salas de aula;

V - Criar e manter classes de ensino especial;

VI - Reequipar e recuperar os equipamentos de pesquisa e

enriquecer o acervo bibliografico da rede de ensino Municipal;

VII - Manter e melhorar o transporte escolarì

VIII - Manter um programa de merenda�nvenCional e
alternativo;

parte

Ensino



. '.
..

Prefeitura do Municipio de Mercedes
bl.do do p.,.n.

Lei "2 200/97 - FIs. 09

IX

series,

- Construir novas dependencias

da Escola Municipal Tiradentes.

para o ensino de la a 4a

SEi;AO XI

SETOR DE CULTURA

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

do Orcamento para o anD de 1998, sào os seguintes:

I - Incentivar o desenvolvimento e o surgimento de novos

valores artlsticos e culturaisj

II - Fomentar a cria�ào e o aparecimento dos grupos folclò-

ricos, bandas, corais e grupos que cultivam as tradìc6es;

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

IV - Promover eventos e intercambios culturais;

V - Alocar recursos financeiros, para apoio a rodeìos.

SEi;AO

SETOR DE

XII

ESPORTES

Art. 20 - As metas orientadoras da elaboracao da pro

posta Orcamentaria para o exercicio de 1998, no setor de espor

tes, sao os seguintes:

I Dinamizar a pratica de esportes nas escolas pnblicas

municipais, mediante construcào de quadras poliesportivas;
II - Construir, equipar, ampliar e manter os complexos es

portivos ja existentes, e os novos;

III - Incrementar a criacào de novos grupos partieulares que

queiram desenvolver atividades esportivas, mantendo os ja exis

tentesj

IV - Incrementar a formacào de equipes, em todos os niveis
de idade, nas diversas modalidades de esportes para representar o

Municipio em competicòes oficiais e extra-oficiaisj
V - Organizar novas atividades e competicòes esportivas e

dar eontinuidade às ja existentes;

VI - Construir urn centro esportivo.

Art. 21 - O Orcamento Geral do Municipio de Mereedes,

abrangera os poderes Executivo e Legislativo e os seus fundos e

orgàos, dentro dos preceitos legais e vigentes.
Paragrafo Primeiro - Farào parte do Orcamento Geral do

Municipio, as receitas e despesas da Administracà direta e seus
fundos, de modo a evidenciar as politicas e pro amas de governo,
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obedecidas para виа elabora93o, о princlpio das Anuidade, Unidade

е Exclusividade.

Paragrafo Segundo - Аз estimativas доз gastos е recei

tas доз servicos municipais, remunerados ои пао, ве compatibili

zarao сот аз respectivas pollticas estabelecidas pelo Governo

Municipal.

Art. 22 - А proposta orcamentaria que о Executivo епса

minhar ао Legislativo, obedecera аз seguintes diretrizes:

1 - Аз obras ет ехесисао terao prioridades sobre поуов pro

jetos. пао podendo ser paralisados зет aиtorizacao legislativa.

11 - Аз despesas сот о pagamento da dlvida p�blica, encargos

sociais е salarios terao prioridade sobre аз асоев de ехрапзао де

servicos pnblicos.

III - А previsao para opera90es de creditos constara da pro

posta orcamentaria somente quando ја estiver autorizada pelo Ро

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

de janeiro de 1974.

CAPITULO II 1

DAS DISPOSICOES GERAIS

-

Art. 23 - Cabera а Secretaria de Administracao е

nan9as, а coardenacaa da elabara9aa dos ar9amentas de quer

esta Lei, Ьет сота а controle de sua ехеси9ао.

Fi

trata

Art. 24 - О Poder Executivo, tendo ет vista а capacida

de financeira do Municipio, podera se necessario, incluir progra

mas пао elencados nesta Lei, сот autorizacao do Poder Legislati

vo;

Art. 25 - О Poder Executivo podera firmar convenios сот

outras esferas de governo, para participa9ao по desenvolvimento

de programas especiais, сот autoriza9ao do Poder Legislativo.

Art. 26 - А estrutura do Orcamento Апиаl da Prefeitura

Municipal, е da Camara, obedecera а estrutura organizacional vi

gente па ероса de seu encaminhamento.

Art. 27 - Esta Lei entrara ет Vi9��i�ta de
blicacao, revogadas ао disposicoes ет contr��

виа ри-
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Gabinete do Prefeito do Municipio de Mercedes, Estado

do Parana, em 27 de agosto de 1997.

��d:-
Celso Wel.SS

PREFEITO MUNICIPAL

. .

FINACAS


