
I - a carga de trabalho estimada p��,ercício para o qual
Orçamento; �

se elaborou o

L--..__ '...

Prefeitura do Município de Mercedes
ht.do do Per."'

LF' N' 227/98

DA :A: 30 de junho de 1998.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXER

cíCIO FINANCEIRO DE 1999 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

v

I

A Câmara Municipal de Mercedes. Estado do Paraná, aprovou. e eu, Prefeito

Municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DIRI fRIZES GERAIS

Art. tO • São Diretrizes Orçamentárias Gerais, em conformidade com o que

dispõe o Artigo 111 Inciso III da Lei Orgânica do Município. as instruções que se

observarão a seguir, para elaboração do Orçamento do Município de Mercedes, para o

exercício financeiro de 1999 sem prejuízo das normas financeiras estabelecidas pela

Legislação Federal e Estadual.

SEÇÃO I

DOS GASTOS MUNICIPAIS

Art. r - Constituem os gastos municipais, aqueles destinados a aquisição de

bens e serviços para cumprimento dos. ljetivos do Município de Merccdes, bem como

os compromissos de natureza social e financeira.

Parágrafo Primeiro - O montante dos gastos não poderá ser superior ao das

receitas.

Art. 3° - Os gastos municipais serão estimados por serviços mantidos pelo

Município, considerando-se entretanto:
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11 - os fatores conjunturais que possam afetar a produtividade dos gastos;

11 1 - a receita do servi�o. quando este fOf remunerado;

IV - que os gastos de pessoallocl1Jiz.ado no servi�o serao projetados com base na

politica salarial do Govemo Fei "cai e na estabelecida peJo Govemo Municipal

para 05 seus servidores;

Art. 40 - 0 Ortramento do Municipio de Mercedes. abrigara obrigatoriamente.

recursos destinados ao pagamento do servi�o da dfvida municipal.

SEl;:AO 11

DAS RECEITAS MUNICJPAJS

ArI. 50 - Constituem as receitas do Municipio de Mercedes, as provenientes de:

1 - tributos de sua competencia:

Il - atividades econ6micas. que JNssam vir aser executadas;

III - transferencias por for�a da Constitui�ao:

IV - convenios finnados com entidades govemamentais e privadas no ambito

Estadual e Federal;

V - auxilios recebidos de entidades govemamentais ou privadas;

VI - emprestimos e financiamentos para execu�ao de obras ou antecipa�ao de

receita de algum tributo ou servico da administra�ao municipal.

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

1 - a tendencia do presente exercici�cfeitos das modificac;oes da LegislaC;3o
Tributaria; �
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11 - os fatores conjunturais que possam vir a intluenciar a produtividade de cada

fonte;

III - os fatores que inf1uenciam 3S arrecada�öes dos impostos e da contribui�ào

de melhoria.

Art. -r - A Administra�ào do Municipio de Mercedes, nào dispensara esfon;os

00 sentido de diminuir 0 volwne da divida ativa inscrita. tanto de natureza tributaria

como as demais.

CAtiTULO 11

DAS PRlORlDADES E METAS DA AIll\tlNISTRA<;:ÀO MUNICIPAL

Art. 8° - 0 Municipio de Mercedes, executani como prioridade. as seguintes

metas, planejadas para cada setor:

SE<;:ÀO I

SETOR DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRA<;:ÀO E F1NAN<;:AS

Art. 9° - As prioridades que serào seguidas. para e1abora�ào da proposta

or�amentaria do exercicio de 1999, dentro da area de Planejamento. Administrac;ào e

Finaneras, sào as seguintes:

1 - Equipar, modemizar e manter os servi�os de administra�ào tributâria;

H - Equipar, modemizar e manter os servi�os de planejamento integrado;

III - Equipar e manter os servi�os de informatiza�ào da administra�ào;

IV - Dinamizar e manter os servi�os de coleta e tabula�ào de dados estatisticos;

V - Equipar e manter os servi�os de transportes;

VI • Equipar, ampliar e manter a::?-p' licos;
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VII - Agilizar e manter os servi�os burocraticos;

VIII - Selecionar e treinar o servi,'ior municipal;

IX - lnerementar uma politica salaTial propria;

x - Aparelhar. revisar e atualizar as atividades legislativas;

XI - Adquirir linhas teleronicas para a Câmara Municipal;

XII - Equipar, modernizaT, manter e atualizar a legisla�iio basica dos servir;:os de

administra�ao financeira;

XIII - Amplia�ăo e atualizar;:ăo do cadastro imobiliârio.

XIV - Aquisi.;ăo de area de terras para constrw;ăo da Câmara;

xv - Construr;ăo da Câmara Municipal.

SEf;:ĂO II

SETOR DE SAUOE PUBLICA

Art. 10 - As ar;:oes que integrarao a proposta orr;:amentaria. para o proximo

exercicio, no campo da Saude Publica, sao as seguintes:

1 - ConstruiT, reformaT e manter os Mini Postos de Saude para o atendimento

basico;

II - Manter e equipar o Pronto Socorro Municipal para atendimento cmergcncial;

IJl - Desenvolver campanhas de acinaţăo;

IV - Aperfeiţoar e incrementar os serviţos de medicina preventiva;

V - Ampliar, equipar e manter os se�j>rientaţăo e fiscalizaţăo sanitaria e
epidemiol6gica; ��
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VI - Criae e/ou organizar os servi�os de atendimento laboratorial;

VII - Dinamizar e incrementar a�Oes preventivas contra a c6lera. e AIDS;

VIII - Criar servi�o de auditoria de acordo com as norrnas da Lei Organica da

Saude;

IX - Manter e ampliar os servl�os de Odontologia curativa e preventiva, em

especial aos estudantes;

X - Adquirir velculo para transpc.rte emergencial (ambuhincia);

XI - Apoiar e incentivar a Pastoral da Saude e a Medicina Altemativa;

XlI - Adquirir uma unidade m6vel de saude, equipado para atendimento rnedico

e odontol6gico;

XIII - Inforrnatizar a Secretaria de Saude;

XIV - Cadastrar todos os municipes para melhor atendimento.

SEC;Ao 1II

SETOR DE I'ROMOC;Ao SOCIAL

Art. 11 - Os procedimentos que Jarao parte integrante da proposta or�amcntaria,

para 0 proximo exercicio financeiro de 1999, dentro do setor de promoyao social, sao os

seguintes:

1 - Incrementar a fonna�ao de novas associa�Oes representativas de linhas, vilas

e outros segmentos da sociedade, mantendo tambem as ja existentes;

11 - Coordenar e organizar encontros, cursos, palestras e esclarecimentos para 0

Clube dos Idosos, Clube de Maes, Associa�oes e Clubes Esportivos e

Recreativos;

III - Criar, conslmir, equipar e man��OCial Urbano;
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IV - Coordenar, selecionar е viabilizar recursos раса сопstгщоеs de moradias

aos mais carentes:

V - Manter о transporte шЬanо dos idosos;

VI - Спас о servi.;o fшtега.по aos mais carentes;

УН - Alocar recursos раса auxiliar па сопstгш;оеs de sаlбеs comunitarios;

УIII - Auxiliar financeiramente as Аssосiщ:беs Comunitarias do Municfpio;

{Х - Саrnрanhа de distribui�ao gratuita de leite 80S carentes.

Х - Apoio а Pastoral da Crian�a;

ХI - Assessorar о Conselho Municipal dos Direitos da Сriаш;а е do

Adolescente;

хн - Apoiar о Conselho Tutelar, fomecendo сопdiс;беs fisicas раса suas

аtuщ:оеs;

ХIII - Coordenar, огgалizaг е assessorar Grupos de Apoio as dificuldades Bio

Psico-Fisicas е Sociais. сото: Grupos de Alcoolatras, de pessoas portadoras de

deficiencias, gestantes etc.;

XIV - Prestar assessoramento ао CМAS - Conselho Мuлiсiраl de Assistencia

Social (Lei Municipal по 126/95);

ХУ - Assessorar о PROVOPAR - Programa do Voluntariado Paranaense 

Municipal;

XVI - Equipar, modemizar е iпf,:,:nлаtizar о Setor de A�ao Social.

SЦ:АО IУ

SETOR DE SEG�8LICA



•

Prefeitura do Municfpio de Mercedes
htado oo P••n.

Lei n." 227/98 Fls. VII

Art. t2 - No setor de SeguranlY3 Publica, o elenco de prioridades que foram

selecionadas. e que far�o pane do O�amento paTa 1999, sao 05 seguintes:

I - Alocar recursos para o Conselho Comunitario de Seguran�a de Mercedes,

paTa que este auxilie a PoHcia Civil, Militar e Federal no patrulhamento

preventivo em nosso Municipio;

II - Construir mooulo policial. Bdra Lago de Itaipu.

III - Constcwyāo de uma nova Delegacia;

IV - Estruturar a Delegacia com aquisi�ao de teJefone, arquivos, escrivaninhas e

outr05 materiais necessarios.

SEC;:ĀO V

SETOR DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

Art. 13 - No setor de infra estrutura urbana. as metas que deverao seT atingidas e

farao parte da proposta or�amentaria, para o pr6ximo exercicio, sao as seguintes:

I - Executar o projeto de disciplinamento de trafego e definir pontos de taxi;

II - lnstituir novos horarios e novas linhas no sistema de transporte coletivo, nas

areas urbanas e suburbanas, inclusivc itinerarios intennunicipais;

III - Construir, ampliar, e conservar obras de pavimentacrao, meio fio,

cal�amento e galeria de <iguas pluviais, nos perimetros urbanos das vilas e na

sede municipal. em especial nos loteamentos Pappen, Pioneiro e Bela Vista;

IV - Ampliar. melhorar e conservar a rede de distribuicrao de iluminacrao publica

e <igua potAvel, nas vilas e na sede;

V - Reaparelhar os servi�os de limpeza publica;

VI - Ampli.r os servi,os de colet. de li�� reciclavel;
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VII - Reaparelhar. ampliar e manter os equipamentos utilizados Da manuten.;ào

da malha vicina das vilas, Iinhas e sede municipal;

VIII - Incrementar o programa de tratamento de clora e f]uor dos sistemas de

distribuilYào de agua potavel;

IX - Construr;ào de asfalto em todas as ruas da sede;

X - Meio-fio com arborizar;i'lo Da Sede Municipal.

SEC;Ao VI

SETOR DO SISTEMA VIÀRIO RURAL

Art. 14 - As ac;òes que farào parte do Orr;amento para o exercicio financeiro de

1999, no setor do Sistema Viario Rural, sào os seguintes:

I - Adaptar a malha vi:iria mral, às novas tecnicas de manutenr;ào de solo;

II - Reaparelhar. ampliar e manter os equipamentos utilizados na manutenr;:ào da

malha viiria rural;

lli - Termino da pavimentar;:ào poli6drica Sede/Arroio GU3lj:U. com plantio de

cana cidreira em tOOo o trecho.

SEC;Ao VIJ

SETOR DA INDÙSTRIA. COM':.RCIO E PRESTAC;Ao DE SF.RVJC;OS

Art. 15 - As prioridades que farào parte da proposta o�amentaria para o ano de

1999. no setor da industria, comercio e prestar;ào de servir;os, sào as seguintes:

1- Criar, manter e dar infra-estrutura ao parque industrial. bem como a qualquer

indilstria que vier a se instalar no Municip�

tP�



• • •

Prefeitura do Municrpio de Mercedes
Est.do do P••n'

Lei n.' 227/98 FIs.IX

II - Relocar empresas industriais, comerCI31S e prestadoras de servu;os.

localizadas fora das áreas especificas, para o parque industrial;

III -Construir local para abrigar as micro e pequenas empresas;

rv - Construir uma central CJ vendas e amostra de produtos ero nosso

Municipio;

V - Organizar a oferta e o treinamento de mào-de-ohra;

VI - Apoiar o desenvolvimento do artesanato de feiras livrcs;

VII - Subsidiar financeiramente empresas, industriais, comerciais e prestadoras

de servi�os, que vierem a se instalar em nosso Municipio, bem como as já

existentes;

VIII - Dar lolal apeio a ACIM, na parte de estrutura�ào. custeio e treinamento;

IX - Construir mna incubadora industrial;

X • Adquirir área para instala�ào de urn parque industrial.

SEl;:ÀO VIII

SETOR DE PRODUl;:ÀO E PRESTAl;:ÀO DO MEIO RURAL

Art. 16 - As ac;òes que farào parte integrante do Orc;amento para o exercicio de

1999, dentro do setor de produC;ào e preservac;ào do meio mral. sào as seguintes:

I - Criar, aparelhar e manter a patmlha de apoio ao produtor mral;

II - Criar, e manter o fomento para a melhoria de pastagens, piscicuitura, aves,

de postura e corte. e outros, como aitemativas integrantes do aumento da

prodw;:ào mral;

III - Dinamizar a implantac;ào de abatedouros comunitários;

IV - Conslruir local para dar deslina'à�es de produtos lòxicos;
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V • Ојпатјzзг о programa de conserva�iio de 50105, matas ciliares, preservando

c6rregos, riachos е rios. restabelecendo о equilibrio ecol6gico;

УЈ - Аројаг atraves de investimentos, сот о objetivo de capitalizar as

аssосiЗубеs de produtores;

VП - Organizar programas de divегsifiсзузо па propriedade rural;

VIП - Dinamizar а imрlantзr;:зо da Fruticultura е рlапtщ:ао de erva-mate ет

nosso Мunјсјрјо;

IХ - Сгјаг рагсегја entre Prefeitura е produtor е iniciativa privada рага теЊогја

de assistencia tecnica раrз а pequena propriedade;

х - Огganјzзг p6los de estudos рага profissionalizac;ao do produtor rшаl;

SЦ:АО IХ

SETOR ПЕ PRA<;:AS Е JARI>INS

Ап. 17 - А proposta orc;amcntaria рага о exercicio de 1999, по setor de ргзс;зs е

jardins, seni composta сот os seguintes objetivos:

Ј - Criar programas paisagisticos dos canteiros localizados ет vilas е

logradouros publicos;

11 - Incentivar а iniciativa privada е auxiliar па сопsеrvю;зо de pra�as е jardins;

ш - Incrementar programa de concurso, cntre particulares, durante varias epocas

do anо, dos melhores jardins;

ЈУ - Remodelar а pra�a da sede тunјсјраl, Ьет сото sua ilumina�ao;

V - Remodelar е construir canteiros по acesso а cidade;

УЈ - Cri.r от Horto Flore� @
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SEC;:AO X

SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 18 - As prioridades elencadas e que fariio parte integrante do On;amento

para o ana de 1999, no setor de Ensino Fundamental. saa as seguintes:

I . Construir, ampliar, melhorar, equipar, modemizar e manler, a rede tisica

municipal do ensina pre-escolar e do fundamental;

JI - Ministrar cursos de treinamento para melhorar a qualidade dos recursos

humanos colocados ci disposi�ao da comunidade;

III - Alocar recursos financeiros e materiais para erradic3l;ilo do analfabetismo

no Municipio;

IV • Alocar recursos financeiros para o educando, viabilizando e exigindo a sua

freqlh�ncia as salas de aula;

V - Ceiar e manter c1asses de eosina especial;

VI - Reequipar e recuperar os equipamentos de pesquisa e enriquecer o acervo

bibliogr.ifico da rede de ensino MW1icipal;

VII - Manter e melhorar o transporte escolar;

VIII - Manter wn programa de merenda escolar convencional e altemativo;

IX - Construir novas dependencias para o ensino de 1- a 4- series, da Escola

Municipal Tiradentes.

SEC;:AO XI

SETORD��
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Art. 19 - Na setor de Cultura, as a�òes que farào parte da On;:amento paTa 0 ano

de 1999, sào as seguintes:

I - Incentivar 0 desenvolvimento e 0 surgimento de novos valores artísticos e

culturais;

11 - Fomentar a crial;ào e 0 aparecimento dos grupos folclóricos, bandas. corais e

grupos que cultivam as tradi�òes;

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

IV • Prornover eventos e intercàmbios culturais;

V - Alocar recursos financeiros, paTa apoio a rodeios.

SE<;ÀO XII

SETOR DE ESI'ORTES

Art. 20 - As metas orientadoras da e1abora�ào da proposta On;amentária paTa 0

exercício de 1999, no setor de esportes, sào as seguintes:

I - Dinamizar a prática de esportes nas escolas públicas municipais. mediante

construc;ào de quadras poliespor.:vas;

II - Construir. equipar, ampliar e manter os complexos esportivos já existentes, e

os novos;

IIJ - Incrementar a crial;30 de novos grupos particulares que queiram

desenvolver atividades esportivas. mantendo os já existentes;

IV - Incrementar a fonna�ào de equipes, em todos os níveis de idade, nas

diversas modalidades de esportes para representar 0 Municipio em competi�òes

oficiais e extra.oficiais;

V - Organizar novas atividades e competil;òes esportivas e dar continuidade às já

existentes;

VI - Construir um centro espo� c1i!.-
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Art. 21 - o O�amento Geral do Município de Mercedes, abrangerá os poderes

Executivo e Legislativo e os seus Fundos e Órgäos, dentro dos preceitos legais e

vigentes.

Parágrafo Primeiro - Farao parte do On;amcnto Geral do Município, as receitas e

despesas da Administrac;:äo Direta e seus Fundos. de modo a evidenciar as políticas e

programas de govemo, obedecidas para sua e1abora�äo, o principia da Anuidade.

Unidade e Exclusividade.

Parágrafo Segundo - As estimativas dos gastos e receitas dos servi.yos

municipais, remunerados ou nao, se compatibiJizaräo com as respectivas políticas

estabelecidas pelo Governo Municipal.

Art. 22 - Aproposta ortramentália que o Executivo encaminhar ao legislatív0,

obedecerá as seguintes diretrizes:

I - As obras ern execu�ao teräo prioridades sohre novos projetos, nao podendo

ser paralisados sem autoriza�ao legislativa.

II - As despesas com o pagamento da dívida pública, encargos

sociais e salários terno prioridade sobre as a�ôes de expansao de scrvi�os

púhlicos.

III - A previsäo para opera�ôes de créditos constará da proposta or�amentária

somente quando já estiver autorizada pelo Poder Legislatív0 nos tennos da

Portaria Ministerial nO 09, de 28 de janeiro de 1974.

CAPÍTULO III

DAS D1SPOSU;:ÓES GERAIS

Art. 23 - Caberá a Secretaria de Administra�äo e Finan�as, a coordena�äo da

elabora,äo dos or,amentos de que trata est�mo o controle de sua execu,äo.
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Art. 24 - o Poder Executivo, tcndo em vista a capacidade financeira do

Municipio. podera se necessario. incluir programas naD eleneados nesta Lei. com

autorizalYao do Poder Legislativo;

Art. 25 - O Podec Executivo podem finnar convenios com outras esferas de

governo, para participar;:ao no desenvolvimento de programas especiais, com

autoriza�ao do Poder Legislativo.

Art. 26 - A estrutura do O�amento AnuaJ da Prefeitura Municipal, e da Camara,

obedecera a estrutwa organizacional vigente na epoca de seu encaminharnento.

Art. 27 - Esta Lei entrani em vigor na data de 5ua publicar;:ao, revogadas as

disposir;:Oes em contr:irio.

Gabinctc do Prefeito do Municipio de Mercedes, Estado do Parami, em 07 de julho

de 1998.
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