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DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES

ORÇAMENTAluAs PARA O EXER.

ciCIO FINANCEIRO DE 2000 E DA

OUTRAS PROVID£NC/AS.

A Câmara de Vereadores do Município de Mercedes,

Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal Sanciono a seguinte

Lei:

CAPiTULO 1

DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 10 . São Diretrizes Orçamentárias Gerais, em

conformidade com o que dispõe o Artigo 111, Inciso lII, da Lei Orgânica

do Município, as instruções que se observarão a seguir, para elaboração

do Orçamento do Município de Mercedes, para o exercicio financeiro de

2000 sem prejuizo das normas financeiras estabelecidas pela Legislação

Federal e Estadual.

SEÇÃO 1

DOS GASTOS MUNICIPAIS

Art. 2° - Constituem os gastos Municipais, aqueles

destinados a aquisição de bens e serviços para cumprimento dos

objetivos do Município de Mercedes, bem como os compromissos de

natureza social efinanceira.

Parágrafo Primeiro - O montante dos gastos não

poderá ser superior ao das receitas.

Art. 30 - Os gastos Municipais serão estimados por

serviços mantidos pelo Município, considerando.se entretanto:

I. a carga de trabalho estimada para o ex�para o qual se elaborou
o Orçamento; �
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11 - 05 fatores conjunturais que possam a/etar a produtividade dos gastos;

III - a receita do servic;o, quando este lor remunerado;

IV - que 08 gastos de pessoal localizado no seroic;o serao projetados

com base na politica salarial do Govemo Federal e na estabelecida pelo

Govemo Municipal para 05 seus servidores;

Art. 4° - 0 Orc;amento do Municipio de Mercedes,

abrigard obrigatoriamente, recursos destinados aa pagamento do servic;o

da divida Municipal.

SE�AO 11

DAS RECEITAS MUNICIPAIS

An. 5° . Constituem as receitas do Municipio de

Mercedes, as provenientes de:

1 - Tributos e suas competencias;

I1 - atividades econ6micas, que possam uir aser executada;

III - transferencias porfon;a da Constituic;ao;

IV - convenios finnados com entidades govemamentais e

privadas no cimbito Estadual e Federal;

V - auxilios recebidos de entidades govemamentais ou privadas;

VI - emprestimos e financiamentos para execu�do de obras ou

antecipa�do de receita de algum tributo ou servi�o da administra�cio

municipal.

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

1 - a tendencia do presente exercici0Aoseitos das modifica�6es
da Legisla,ao Tributaria;

eL



Prefeitura do Municrpio de Mercedes
Eatado do Paran.t

Lei n•• 263/99 Fls. 111

II - 05 fatores conjunturais que possam vir a influenciar a produtividade

de cada fonte;

III - 05 fatores que inJluenciam as arrecadacöes dos impostos e da

contribuicao de melhoria.

Art. 7° - A Administracao do Municipio de Mercedes,

nao dispensarli esforcos no sentido de diminuir 0 volume da divida ativa

inscrita, tanto de natureza tributâria como as demais.

CAPfTULO U

DAS PR10R1DADES E METAS DA ADMINISTRA�O MUNICIPAL

Art. 8° - 0 Municipio de Mercedes, executarâ como

prioridade, as seguintes metas, planejadas para cada setor:

SE�O 1

SETOR DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRA(:Ao E FINAN(:AS

Art. 9° - As prioridades que serdo seguidas, para

elabo1'"acào da proposta orcamentciria do exerdcio de 2000, dentro da

area de Planejamento, Administracao e Financas, sQ.o as seguintes:

1 - Equipar, modemizar e manter os servi90s de administra9ao tributdria;

11 - Equipar, modemizar e manter os servit;os de planejamento integrado;

111 - Equipar e manter os servi9Qs de informatiza9ao da administra9do;

IV - Dinamizar e manter os servirOS de coleta e tabulao;:cio de dados

estatisticos;

V - &p..âpar e manter os servi9Qs de transpones;

Vl- Equipar, ampliar e manter os pr6prios publicos'
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VII - Agilizar e manter os servi<;os burocrciticos;

VIII - Selecionar e tTernaT o servidor municipal;

IX - IncrementaT uma polîtica salarial propria;

x - Aparelhar, revisar e atualizar as atividades legislativas;

XI - Adquiri,-linhas telefânicas para a Camara Municipal;

XII - Equipar, modernizaT, manter e atualizar a legisla<;âo basica dos

servi<;os de administra<;âo financeira;

XIII - Amplia<;ao e atualiza<;cio do cadastro imobilieino.

XW - Aquisi<;ăo de ciTea de teTras para constru<;âo da Câmara;

xv - Constru<;âo da Camara Municipal.

SE�O "
SETOR DE SAUDE PUBLICA

Art. 10 - As aţ6es que integrarâo a proposta

or<;amentciria, para o proxima exercicio, no campo da Satide PUblica, sao

os seguintes:

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

atendimento bâsico;

II - Manter e equipar ° Fronto Socorro Municipal para atendimento

emergencial;

III - Desenvolver campanhas de vacina9cio;

IV - Aperfeiţoar e incrementar os seruiţos de medicina preventiva;

v - Ampliar, equipar e manter os

sanitâria e epidemiol6gica;

e jiscaliza9cio
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Vl - Criur- e/au organizar 05 servi{X)s de atendimento laboratorial;

VII - Dinamizar e incrementar a96es preventivas contra a c61era, e AIDS;

V[JJ - Criur servi{X) de auditoria de acordo com as nonnas da Lei Orya.nica

da Saude;

1x - Manter e ampliar 05 servi{X)s de Odontologia curativa e preventiva,

em espeoal aos estudantes;

X - Adquirir veiculo para transporte emergencial (ambulcincia);

XI - lncentivar e auxiliar na reabertura do Hospital de Mercedes;

XlI - Apoiar e incentivar a Pastoral da Satide e a Medicina Altemativa;

XIIl - Adquirir uma unidade m6vel de saude, equipado para atendimento

medico e odontol6gico;

XW - In[onnatizar Q Secretaria de Satide;

XV - Cadastrar todos 05 municipes para melhor atendimento.

SEcAo m

SETOR DE PROMocAo SOCIAL

Art. 11 . Os procedimentos que fardo parte integrante

da proposta or�amentdria, para 0 pr6ximo exercicio jinanceiro de 2000,

dentro do setor de promo�ao 50cial, sao os seguintes:

1 - Incrementar a fonnaf;ii.o de novas associa�6e5 representativas de

linhas, vilas e outros segmentos da sociedade, mantendo tamhem as ja

exi5tentes;

II - Coordenar e organizar encontros, cursos, palestras e esclarecimentos

para 0 Clube dos Idosos, Clube de Maes, Associa�6es e Clubes Esportivos

e Recreativos;

III - Criar, construir, equipar e manter 0 Centro Soci.al Urb

tt.J
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W - Coordeпar, selecionar е viabilizar recursos рага сопstпЧ:деs de

тoradias aos mais careпtes:

V - Manler о transporte итЬаnо dos idosos;

v1 - Спит о serиi�o Jипerdrio QOS тais carentes;

VII - Alocar recursos рата auxiliar па coпstru�oes de saloes comuпitcirios;

VIJJ - Auxiliarjiпaпceirameпte as Associa�6es Comuпitdrias do Muпicipio;

IX - Сатраnм de distriЬuiфеs gratиita de leite QOS carentes.

Х - Apoio d Pastoral da С';аn9а;

ХI - Assessorar о Coпselho Muпicipal dos Direitos da CriaпvG е do

Adolescente;

хн - Apoiar о Conselho Thtelar, fomecendo сопdiфеs fisicas рата suas

аtuафеs;

ХIII - Coordeпar, orgaпizar е assessorar Grиpos de Apoio ds di.ficuldades

Bio-Psico-Fisicas е Sociais, сото: Grupos de Alco61atras, de pessoas

portadoras de dеjiciёпсiаs, gestaпtes etc.;

XlV - Prestar assessoraтeпto ао CМAS - Coпselho Muпicipal de

Аssistёnciа Social (Lei Municipa/ по 126/95);

XV - Assessorar о PROVOPAR - Prograтa do Voluпtariado Paraпaeпse 

Muпicipal;

XV/ - Equipar, тodemizar е injorтatizar о Setor de Афо Social.

SEcAo IV
SEТOR DE SEGURAN9A PUвLICA
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Art. 12 . No setar de Seguran9G PUblica, o elenco de

prioridades quefomm selecionadas, e quefarao parte do Or{:amento paTa

2000, sao 05 seguintes:

l - Alocar recursos para o Conselho Comunit6.rio de Seguran{:Q de

Mercedes, paTa que este auxilie a Policia Civil, Militar e Federal no

patrulhamento preventivo em nosso Municipio;

Il- Construir m6dulo policial, Beira Lago de Itaipu.

III - Construpio de uma nava Delegacia;

IV - Estruturar a Delegacia com aquisi9cīO de telefane, arquwos,

escrivaninhas e outros materiais necesslirios.

SE�O V
SETOR DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

que deverdo ser atingidas e [ardo parte da proposta or{:amentdria, paTa o

pr6ximo exercicio, sao as seguintes:

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

t6xi;

II - Instituir novos horarios e novas linhas no

coletivo, nas areas urbanas e suburbanas,

intennunicipais;

sistema de

inclusive

transporte

itinerdrios

III - Construir, ampliar, e conservar obras de pavimenta9do, meio fio,

cal9amento e galeria de aguas pluviais, nos perimetros urbanos das vila5

e na sede municipal, em especial nos loteamentos Pappen, Pioneiro e

Bela Vista;

W - Ampliar, melhorar e conservar a rede de distribui9āo de ilumina9ā0

pil.blica e agua potavel, nas vilas e na sede;

V - Reaparelhar 05 servi90s de limpeza pil.blica;

Vl - Ampliar os servi90s de coleta de lua domiciliar e reciclav
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VII - Reaparelhar, ampliar e manter os equipamentos utilizados na

manuten"ao da malha viciria das vilas, linhas e sede municipal;

VlII - lncrementar o programa de tratamento de daTa e flu.or das sistemas

de distribuù;:ao de agua potavel;

1X - Constru9ào de asfalta em todas as rnas da sede;

X - Meia fia com arboriza"ao na Sede Municipal.

SEt;:ÀO vl

SETOR DO SISTEMA vrARro RURAL

Art. 14 . As ap5es que fariio parte do On;amento para o

exercicio financeiro de 2000, no setor do Sistema Vicina Rural, sdo os

seguintes:

1 - Adaptar a malha vicina rural, às novas tecnicas de manuten"ào de

solo;

II - Reaparelhar, ampliar e manter os equipamentos utilizados na

manuten"cio da malha vicina rural;

III - Termina da pavimenta"ao poliedrica Sede!Arroio Gua9U. com pIantia

de cana cidreira em todo o trecho.

SEt;:ÀO vl1

SETOR DA INDUSTR1A, COMERCIO E PRESTAt;:ÀO DE SERVlt;OS

Art. 15 - As prioridades que farao parte da proposta

or9amentdria para o ano de 2000, no setor da indtistria, comercio e

presta9ao de servi90s, sao os seguintes:

l - Criar, manter e dar infra-estrutura aD parque industria

qualquer industria que uier a se instalar no Munictpio;

m como a
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II - ReIocar empresas industriais, comerciais e prestadoras de senn9Qs,

localizada fora das áreas especificas, para o parque industrial;

III .Construir loeal para abrigar as micro e pequenas empresas;

W - Construir uma central de vendas e amostra de produtos em nosso

Munidpio;

V - Organizar a oferta e o treinamento de mao-de-obra;

VI - Apoiar o desenvolvimento do artesanato de feiras livres;

VII - Subsidiar financeiramente empresas, industriais, comerciais e

prestadoras de servicos, que vierem a se instalar em nosso Municipio,

bem coma as já existentes;

VIII - Dar total apoio a AC/M, na parte de estruturm;ào, custeio e

treinamento;

lX - Construir uma incubadora industriai;

X - Adquirir área para instala96.o de um parque industrial.

SE�O VIII

SETOR DE PRODU�O E PRESTA�O DO MEIO RURAL

Art. 16 - As a�es quefarao parte integrante do Orcamento

para o exercicio de 2000, dentro do setor de produciio e preseroacao do

meio rural, sao os seguintes:

1- Criar, aparelhar e manter a patrulha de apoio ao produtor roral;

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

aves, de postura e corte, e outros, coma altemativas integrantes do

aumento da producào roral;

III - Dinamizar a implantacào de abatedouros comunitários;

IV - Constroir loeal para dar destinaciio aos vasilha�.�rodutos
tóxicos; ��
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V - Diпaтizar о prograтa de conserva�ao de 50105, matas ciliares,

preservaпdo c6rтegos, пachos е rios, restabeleceпdo о еquШЬriо ecol6gico;

VJ - Apoiar atraves de investiтentos, сот о objetivo de capitalizar QS

аssоciасбеs de produtores;

VП - Organizarprograтas de diversificat;iio па propriedade rural;

V/П - Diпamizar а iтplantat;ao da Fruticultura е plantat;ao de erva-mate

ет пosso Muпicipio;

lх - Спит ратсепа eпtre РгеЈејtига, produtor е iniciativa privada рата

тelhoпa de assistencia tecnica рата а реqиепа propriedade;

х - Oгganizar p6los de estudos рата proji.ssioпaliza{:Qo do produtor rural;

SE(:AO IX

SEТOR DE PRAc;:AS Е JARD1NS

Art. 17 - А proposta ort;aтeпtdria рата о exercicio de

2000, по setor de prat;as е jardins, sera composta сот os seguiпtes

objetivos:

1 - Спаг programas paisagisticos dos caпteiros localizados ет vilas е

logradouros publicos;

п - lпceпtivar а iпiciativa pпvada е auxiliar па conseтva(:'ao de pra(:'as е

jardins;

IП - Incrementarprograma de concurso, eпtre particulares, duraпte varias

epocas do аnо, dos melhores jardiпs;

IV - Remodelar а pra(:'a da sede muпicipal, Ьет сото sua аитјnа(:'ао;

V - Remodelar е сопstП1iг caпteiros по acesso d cida,

vl - Cпar ит Нопо Florestal.
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SEcAo X

SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 18 - As prioridades elencadas e que farao parte

integrante do Or9amenlo para o ano de 2000, no setor de Ensino

Fundamental, sti� os seguintes:

I - Constmir, ampliar, melhorar, equipar, modemizar e monte,-, a ređe

ftsica municipal do ensino pre-escolar e do .fundamental;

II - Ministrar cursos de treinamento para melhorar a qualidade dos

reeursos humanos colocados ČI disposi�ao da comunidade;

lil - Alocar reCUTSOS financeiros e materiais para erradicQ9GO do

analfabetismo no Municipio;

IV - Alocar recursos financeiros para o educando, viabžlizando e exigindo

a SUGfrequencia ds sulas de aula;

V - Criar e monter classes de ensino especial;

VI - Reequipar e recuperaT os equipamentos de pesquisa e enriquecer o

aceroo bibliogrdfico da rede de ensino Municipal;

VII - Manter e melhorar o transporte escolar;

VIII - Manter um programa de merenda escolar convencional e alternativo;

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

Escola Municipal Tiradentes.

SEcAo xl
SETOR DE CULTVRA
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Art. 19 - No se/or de Cultum, as a<;óes que farao parle da

Or�amentD para 0 ano de 2000, sao os seguintes:

1- !ncentivar 0 desenvolvimento e 0 surgimento de navas valores artísticos

e culturais;

II - Fomentar a Cria9ào e 0 aparecimento dos grupos folcl6ricos, bandas,

corais e gropos que cultivam as tradi9òes;

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

W - Promover eventos e interccimbios culturais;

V - Alocar recursos jinanceiros, para apoio a rodeios.

SEt;:AO X1I

SETOR DE ESPORTES

Art. 20 - As metas orientadoras da elabora9ào da

proposta On;amentária para 0 exer"Cicio de 2000, no setor de esportes,

sào os seguintes:

I - Dinamizar a prática de esportes nas escolas públicas Municipais,

mediante constru9ao de quadras poliesportivas;

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

existentes, e os novos;

111 . lncrementar a criat;tio de novos grupos particulares que quelram

desenvolver atividades esportivas, mantendo os já existentes;

lV - lncrementar a fonnat;tio de equipes, em todos os níveis de idade, nas

diversas modalidades de esportes para representar 0 Munidpio em

competi�es oficiais e extra-.oficiais;

V - Organizar novas atividades

continuidade às já existentes;

e competi�es esportivas e dar

Vl - Construir um centro esportivo. �
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Art. 21 - o Or9amento Geral do Municipio de Mercedes,

abrangerá os poderes Execu.tivo e Legislativo e os seus Fundos e Orgäos,

dentro dos preceitos legais e vigentes.

Parágrafo Primeiro - FaraD parte do On;amento GeraJ do

Municipio, as receitas e despesas da Administra9äo Direta e seus

Fundos, de modo a evidenciar as politicas e progr-amas de govemo,

obedecidas para sua elaborat;äo, o principia da Anuidade, Unidade e

Exc1usividade.

Parágrafo Segundo - As estimativas dos gastos e receitas

dos servi�s Municipais, remunerados ou naD, se compatibilizaräo cam as

respectivas politicas estabelecidas pelo Govemo Municipal.

Art. 22 - Aproposta or9amentána que o Execu.tivo

encaminhar ao Legislativo, obedecerá as seguintes diretrizes:

1 - As obras em execu�äo tercio prioridades sobre novos projetos, näo

podendo ser paralisados sem autoriza�cio legislativa.

11- As despesas cam o pagamento da dívida pública, encargos

sociais e salários teräo prioridade sobre as a9Óes de expansäo de

seroi9Qs públicos.

III - A previsäo para opera9Óes de créditos constará da proposta

or�amentária somente quandojá estiver autorizada pela Poder Legislativo

nos tennos da Portaria Ministerial n° 09, de 28 dejaneiro de 1974.

CAPiTULO III

DAS DISPOSII;ÓES GERA1S

Art. 23 - Caberá a Secretaria de Administra�äo e

Finan�as, a coordena�cio da elabora�äo dos or� entos de que trata esta

Lei, bem como o controle de sua execu9do
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Art. 24 - o Poder Executivo, tendo em vista a

capacidade jinanceira do Munidpio, poderd se necessdrio, incluir

programas neio elevados nesta Lei, com Qutoriza�Qo do Poder Legislativo;

Art. 25 - O Poder Executivo podera firmaT convenios

com Dutras es/eras de govemo, para participa�do no desenvolvimento de

programas especiais, com Qutoriza"do do Poder LegislativD.

Art. 26 - A estrutura do Or,amento Anual da Prefeitura

Municipal, e da Camara, obedecerČl a estrutura organizacional vigente na

epoca de seu encaminhamento.

Art. 27 . Esta Lei entrara em vigoT na data de sua

publica"ao, revogadas as disposh;oes em contrČlrio.

Gabinete do Prefeito do Munidpio de Mercedes, Estado do

Paranil, em 06 dejulho de 1. 999.

��.L-..
CeIso Weiss

PREFElTO MUNICIPAL

/Celso Harryn

SEC. MUH. DE ADM. E FlNAN�S
/


