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10 DE JUUlO DE 2000.

DISPÓE SOBRE AS DIRETRIZES

ORÇAMENTARlAS PARA o EXER.

ciCIO FINANCEIRO DE 2001 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

\

A Câmara de Vereadores do Município de Mercedes,

Estado do Paranci, aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte

Lei:

CAPiTULO I

DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1° - São Diretrizes Orçamentárias Gerais, em

conformidade com o que dispõe o Artigo 111 Inciso 1Jl da Lei Orgânica do

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

Orçamento do Município de Mercedes, para o exerciciofinanceiro de 2001

sem prejuízo das nonnas financeiras estabelecidas pela Legislação

Federal e Estadual.

SEçAoI

DOS GASTOS MUNICIPAIS

Art. 2° - Constituem os gastos mUnlclpais, aqueles

destinados à aquisição de bens e serviços para cumprimento dos

objetivos do Município de Mercedes, 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 mUnIClPQls serão estimados por

serviços mantidos pelo Município, considerando-se o seguinte:

J - a carga :�mhO estimada para o exercicio para o qual se elaborou
o orçament� tp-
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ll- 05 fatores conjunturais que possam a/etar a produtividade dos gastos;

IIJ - a receita do seroi9Q, quando este lo" remunerado;

1V - que 05 gastos de pessoal localizado no serviqo 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,

abrigara ohn'gaCon'amente, recursos destinados aa pagamento do servit;:o

da divida municipal.

SECAo11

DAS RECEITAS MUN1CIPA1S

Art. 5° . Constituem as receitas do Municipio de

Mercedes, as provenientes de:

[- Tributos e suas competencias;

11 - atividades econ6micQs, que possam vir aser executada;

1lI - transferencias porJort;:a da Constituic;cio;

N - convenios jinnados com entidades govemamentais e privados no

ambilo ESladual e Federal;

V - auxilios recebidos de enlidades govemamenrais ou privados;

VI - empn�slimos e financiamenlos para execucao de obras ou

amecipacao de receila de algum lribulo ou seroico da adminislracao

municipal.

An. 6°. Na estimariva das receitas considemr-se-a:

1 - a tendencia do presenl.

Legislacao Tributaria;

exerciclO e os efeitos das modificac6es da

ItJ
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II . 05 fatores conjunturais que possam vir a injluenciar a produtividade

de cada fonte;

J1J - 05 fatores que injluenciam as arrecada�s dos impostos e da

conlribuiCâo de melhoria.

Art. 'r - A Administraqao do Munidpio de Mercedes,

nào dispensara esforr;os no sentido de diminuir 0 volume da dilJida ativa

inscrita, tanto de natureza lriburdria como as demais.

CAPJTULOIl

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAr;;Ao MUNICIPAL

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

prioridade, as seguintes metas, planejadas para cada selor:

SEr;;AO 1

SETOR DE Pl..A;\'EJA.lIt.WTO. AD.\f/S/STRA(.rfo £ FINAIW;AS

Art. 9° . As prioridades que serâ:o seguidas, para

elaboracdo da proposta on;;amentâria do exercicio de 2001, dentro da

ârea de Planejamento, Administractw e Finant;as, sào as seguintes:

1 - Equipar, modemizar e manter os servit;;os de administrQ(;ào tributciria;

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

1lI - Equipar e manter os servit;;Os de in!onnalizm;ào da adminislraqao;

lV - Dinamizar e manler os servit;;Os de coleta e labula�ào de dados

eslalislicos;

V - Equipar e manler os servit;;Os de lransportes;

VI - Eqllipar, ampfiar e manter 05 pròp�sp;:z::
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Vll - Agilizar e manle,. os servi.qos burocreiticos;

Vlll- Selecionar e lreinar o servidor municipal;

IX -Incrementar uma politica salarial propria;

x - Aparelhar, revisar e atualîzar as atividades legislativas;

XI - Adquirir linhas telefânieas para a Camara Municipal;

XII - Equipar, modernizar, manter e atualizar a legislar;:ao basica dos

servir;:os de administrar;ao financeira;

XIII - Ampliar;âo e atualizar;ăo do cadastro imobiliario.

XlV - Aquisi�o de area de terras para constn.u;ao da Camara;

xv - Construqăo da Cămara Municipal

XVI- Aquisi�xio de area para construr;ăo do Par;o Municipal.

XVll- Construr;ao do PQ(;o Municipal.

SE(:.40 11

SETOR DE SAUDE PUBLICA

An. 10 As acoes que integrarăo Q proposla

orc;amentâria para o proxima exercicio 'la campo da Sar1de PUblica saD as

seguintes:

J - Conslruir, refonnar e manler os Mini Poslos de Saude para o

alendimento basico;

JJ - Manter e equipar o PronlO Socorro Municipal para atendimento

emergencial:

JJJ - Desenvolver campanhas de vacinar;ăo;

IV - Aperfeir;oar e incrementar os servir;os de �dicina preve va;
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V - Ampliar. equipar e manter 05 senn�s de orientaqao e Jiscaliza9do

sanit6:ria e epidemio16gica;

Vl - Criar e/ou organizar 05 serviqos de atendimento laboratorial;

VIJ - Dinamizar e incrementar a�s preventivas contra a c61era, e AIDS;

Vlll - CriQr servi90 de Quditoria de acordo com QS nonnas da Lei Orgdnica

da Sal1de;

lX - Manter e ampliar 05 servic;:os de Odontologia curativa e preventiva,

em especial QOS estudantes;

X - Adquirir veiculo para transporte emergencial (ambulancia);

XI - Apoiar e incentivar a Pastoral da Sal1de e a Medicina Altemativa;

Xll - Adquirir uma unidade m6vel de saude, equipada para atendimento

medico e odonto16gico;

Xl1I - Injonnatizar Q Secretaria de Sal1de;

XlV - Cadastrar todos 05 municipes para melhor atendimento.

SE(:Ao 111

SETOR DE PROMO(:AO SOCIAL

Art. 11 . 05 procedimentos que Jarao parte integrante

da proposta or�amentdria, para 0 pr6ximo exercicio financeiro de 2001,

dentro do sefa,. de promoc;do social, saa 05 seguintes:

1 . Jncrementar Q forma<;G.o de novas associa9Oes representativas de

linhas, vilas e outros segmentos da sociedade, mantendo tambem QS ja

existentes;

11 - Coordenar e orga izar encontros, cursos, palestras e esclarecimentos

para 0 Clube dos 1 � 05, Clube de Ma€s, Associw;6es e Clubes Esportivos

e Recreativos; I
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III - CriUT, сопstrиiг, equipar е тaпter о Ceпlro Social UгЬarю;

/V - Coordeпar, selecionar е viabilizar recursos рага coпstпи;oes de

тoradias aos тais carentes:

V - Manler о traпsporte uгЬаnо dos idosos;

V/ - Спат о servi<;oJuпerdrio aos mais careпles;

VП AloCQr recursos рата auxiliur пas coпstru<;oes de sal6es

coтunitcirios;

VIll- Auxiliarfiпaпceirameпte as Аssосiщ:деs Comuпitarias do Municipio;

IX - Caтpaпha de distribuit;oes gratuita de leite aos careпtes.

Х - Apoio Q Pastoral da Сriащ;а;

Х! - Assessorar о Coпselho Muпicipal dos Direitos da Criaп<;a е do

Adolescente;

Х/l - Apaiar о Conselho Tutelar, [omecendo соndiфеs jisicas рат sиa

аtuщ�dо;

ХП/ - Coordeпar, orgaпizar е assessorar Grироs de Apoio as dificuldades

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

portadoras de dejicieпet'as, gestantes etc;

XIV - Prestar assessoraтento ао CMAS - Conselho Municipal de

Assistenet'a Social (Lei MuniC11JQl по 126/95);

XV - Assessorar о PROVOPAR . Prograтa do Voluпtariado Paranaeпse 

Municipal;

XV/ . Equipar, тodemizar е iпJoппatizar о Setor deA'�
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SE9Ā01V
SETOR DE SEGURANt;A PUBLICA

Art. 12 - No setor de Seguranca Pl.iblica, o elenco de

prioridades que fomm selecionadas, e que !ardo parte do OT"9QmenlO para

2001, sao 05 seguinres:

l - AlocQr recursos para o Conselho Comunitario de Seguram;a de

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

patrulhamento preventivo em nosso Municipio;

11- Manter o M6dulo Policial em A1TOio GUQ9U.

JJl - Constro9do de uma nava Delegacia;

N - Estruturar a Delegacia com aquisiqiio de tele/ane, arquivos,

escrivaninhas e outros materiais necess6:rios.

SE9ĀO V
SETOR DE INFRA.ESTRUTURA URBANA

Art. 13 - No setor de inJra-estro.tura urbana, as metas

que deverāo ser atingidas e lOToa parle da proposta orcament6.ria, para o

pr6ximo exercicio, sao as seguintes:

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

tli.xi;

II - Instituir novos horarios e nOlJQS Iinhas no sistema de

coletivo, nas areas urbanas e suburbanas, inclusive

intennunicipais;

transporte

itinerari.os

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

cah;amenta e galeria de aguas pluviais. nos perimetros urbO@d�
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e na sede municipal, em especial nos [oteamentos Papen, Pioneiro, Bela

Vista e Tropical;

IV - Ampliar, melhorar e conservar a rede de distribuù;:tio de iluminat;iio

publica e cigua potcivel, nas viIas e na sede;

V - Reaparelhar os servù;os de limpeza publica;

VI - Ampliar os servir;os de coleta de lixo domiciliar e recic1avel;

VIl - Reaparelhar, ampliar e mante,. os equipamentos utilizados na

Manuten9QO da malha vicina das vilas, linhas e sede municipal;

VllI -lncrementar o programa de lralamenlo de daTa e jlllor das sistemas

de distribuù;CIO de agua potavel;

IX - Consln.a;ao de as/alto em todas as ruas da sede;

X - Meia fia com arborizGI;do na Sede Municipa1.

XJ - Adquirir area de terra para captaf;do de cigua potiweI.

SEt;:ÀO VI

SETOR DO SISTEMA vrARIo RURAL

Art. 14 . As a9Òes que Jarrio pane do Or�amento para o

exercicio jinanceiro de 2001, no setor do Sistemn Viario Rural, sao os

seguintes:

l - Adaptar a malha viana mral, às novas tecnicas de mnnutentydo de

solo;

II - Reaparelhar, ampliar e manter os equipamenlos utilizados na

mnnutentydo da mnlha viaria rural;

III - Pavimenla900 Poliedrica de TreM"rmàs a Arroio GuaCU, com plantio

de cana cidreira em lodo o trech
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SEt;:ÀO VII

SETOR DA INDÙSTRlA, COMERCIO E PRESTAt;:ÀO DE SERVICOS

Art. 15 - As prioridades que fardo parte da proposla

or(:amentária para o anD de 2001, no setor da industria, comercio e

prestal;ao de servù;os, sao os seguintes:

l - enar, manler e dar infra-esln.J.lura aD parque industrial, bem como a

qualquer industn.a que vier Q se instalar no Municipio;

II - Re/ocar empresas industriais, comerciais e prestadoras de servù;os,

localizadas lom das áreas especificas, para o parque industrial;

11l -Construir locar para abrigar micro e pequenas empresas;

lV 4 Construir uma central de vendas e amostra de produtos em nosso

Munidpio;

V. Organizar a ofena e o treinamento de miio�de.-obra;

VI - Apoiar o desenvolvimento do artesanato de feiras livres;

VII - Subsidiar financeiramente empresas, induslriais, comerclGis e

prestadoras de servi90s, que vierem a se instalar em nosso Municipio,

bem como as jó. existentes;

VIII - Dar total apolO a AC/M, na parte de estrutura9QO, eusteio e

treinamento;

IX - Promover treinamentos para capacita9do de pessoal, nos selores de

industn.a. comercio e presla9QO de seroi9Qs.

X - Dar manulen�ào a eneubadom ind�{ì
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sщ:Ао V111

SEТOR DE PRODucAo Е PRESTAcAo оо МЕIО RURAL

Ап. 16 - As щ:6еs qие Ја.Гда рапе iпlegraпte do Orc-aтeпto

рага о exercicio de 2001, deпtro do setor de ргоdщ:ао е preservQ(;:Qo do

тејо rигаl, sdo 05 seguiпtes:

1 - Спаг, aparelhar е тaпter а раtrиlhа de аројо ао produtor пџаl;

II - Спаг, е тaпter о foтeпto рага а тelhoria de pastageпs, piscicultura,

Qves, de postura е сапе, е outros, сата alteтativas iпtegrantes do

auтeпto da produ9G.o пџаl;

lll- Diпaтizar а iтрlапtЩ:QО de abatedouros coтuпitdrios;

IV - Dar destiпa9Do aos vQsilhames de produlos t6xicos;

V - Diпaтi.zar о prograтa de сопsепюфо de 50105, тalas ciliares,

preservaпdo c6rтegos, riachos е п05, restaЪeleceпdo о equilibrio ecol6gico;

VI - Ароја,. atraves de iпvestiтeпtos, аssосiщ:6еs de produtores, сот о

objetivo de capitaliza-las;

VlI. Organizar programas de diиеrsijiсафо па propriedade rural;

VIП - Dinaтizo.r а iтрlапtQ(;ёlO da Fruticultura е plaпtacdo de erиa-тaCe

ет пosso Muпidpio;

IX - Спа' parceria entre Prefeitura е рrodиСо, е јnјсјаСјиа priиada para

melhoria de аssistёnciа tecnica para а реqиеnа propriedade;

х - Оrgапizш p61as de estudos para рrо.гlSsiопаlizaqdо doрюd�
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SECAolX

SETOR DE PRAtyAS E JARDlNS

Art. 17- A proposta orcamenlđria para o exerdcio de 2001,

no setor de pra9QS ejardins, sera composta rom os seguintes objetivos:

J - Criar programas paisagisticos dos canteiros localizados em vilus e

logradouros publicos;

Il - lncentivar a iniciativa privađa e auxiliar na conseroa9do de pracas e

jardins;

III - Jncrementar programa de concurso, entre particulares, durante vdrias

epocas do ana, dos melhores jardins;

lV - Dar manutencao a prat;a da sede municipal, bem cama a sua

iluminacao;

V - Remodelar e construir canteiros no acesso a cidade;

VI - Griar um Horta Florestal.

SEt;AOX

SETOR DE ENSlNO FUNDAMENTAL

Art. 18 - As pn'on'dades elencadas e que Jarao pane

integrante do Ort;amento para O ano de 2001, no setor de Ensino

Funđamental, saa os seguintes:

I - Construir, ampliar, melhorar, equipar, modemizar e manter, a rede

jisica municipal do ensino pre-escolar e do fundamental;

lJ • Ministrar cursos de treinamento para melhorar a qualidade dos

recursos humanos colocados li disposi�đo da comunidade;

III . Alocar recursos financei

analfabetismo no Municipio;

e materiais para erradica{Xio do
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IV - Alocar recursos financeiros para 0 educando, viabilizando e exigindo

a sua freqiiencia às salas de Guta;

V - Criar e manter classes de ensino especial;

VI - Reequipar e recuperar 05 equipamentos de pesquisa e enriquecer 0

acervo bibliográfico da rede de ensirlO Municipal;

V/l - Manter e melhorar 0 transporte esco!ar;

VIll- Monter um programa de merenda escolar convencional e allemativo;

IX - Construir navas dependèncias para 0 ensino de ]" Q 4a séries, da

Escola Munidpal Tiradenles.

X - lnfonnatizar fodo Q Rede de Ensino Fundamenla[ e Pré-Escolar de

nosso Mu nicipio.

SEt;:ÀOXI

SETOR DE CULTURA

Art. 19 - Na setor de Cultura, as aqóes que farao parte da

Or�menlo para 0 ano de 2001, sao 05 seguintes:

1- Incentivar 0 desenvolvimento e 0 surgimenlo de novas valores artísticos

e culturais:

II . Fomentar a cria�o e 0 aparecimento dos grupos folclóricos, bandas,

corais e grupos que cultivam as tradi�s;

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

lV - Promover eventos e intercdmbios cultu.rais;

V - Alocar recursos Jinanceiros, para apoio a rodeia
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SEt;AOXlI

SETOR DE ESPORTES

Art. 20 - As metas orientadoras da elaborat;ao da

proposta Ort;amentdria para o exercŕcio de 2001, no seror de esportes,

sao os seguintes:

l - Dinamizar Q prática de esportes nas escolas públicas mUnlClpatS,

mediante conslnlt;aO de quadras poliesportivas;

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

existentes, e os novos;

III - fncrementar a cria9äo de nolJOS grupos particulares que quezram

desenvolver atividades esportivas, mantendo as já existentes;

IV - lncrementar a jomtar;äo de equipes, ern rodos os níveis de idade, nas

diversas modalidades de esportes para representar o Município ern

competit;ôes oficiais e extra-oficiais;

v - Organizar novas alívidades e competir;äes esportivas e dar

continuidude ds já existentes;

VI - Construir um centro esportivo.

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

abrangerá os poderes Execulivo e Legislativo e os seus Fundos e Órgdos,

dentro dos preceitos legais e vigentes.

Parágrafo Prlmeiro - Fardo parte do O�mento Geml do

Municipio, as receitas e despesas da Administm�o Direta e seus

Fundos, de modo a evidenciar as politicas e progmmas de govemo,

obedecidas para sua elabora�o, o principio da Anuidade, Unidade e

Exclusiuidade.

Parágrafo Segundo - As estimativas dos gastos e receilas

dos seruiqas municipais, remunerados ou mio, se compalibiliza do com as

respectivas politicas estabelecidas pelo Govemo Municipal.
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Art. 22 - A proposta on;amenldria que O Executivo encaminhar

aa Legislativo, obedecera as seguintes diretrizes:

1 - As obras em execuc;do lerdo prioridades sobre navas projetos, nao

podenda ser paralisados sem autoriza{:do legislativa.

Il - As despesas com o pagamento da divida publica, encargos SOClQlS e

su/anas lerao prioridade sobre as ac;6es de expansČlo de servic;os

publicos.

III - A pr€lJlsao para opera<;.6es de creditos constara da proposta

on;amenlciria somente quando ja estiver autorizada pela Poder Legislativo

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

CAPiTULO III

DAS DlSPOSlC;OES GERAlS

Art. 23 - Gabeni Q Secretaria de Administra�o e

Finant;,as, a coordenar;iio da elaborac;ao dos on;amentos de que trata esto

Lei, bern como o controle de sua execw;iio.

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

capacidade jinanceira do Municipio, podera se necessdrio, incluir

programas nao elevados nesta Lei, com autorizar;ao do Poder Legislativo;

Art. 25 . O Poder Exeeutivo podero. firmar convenios

com oUlras es/eras de govemo, para participar;ao no desenvoluimento de

programas especiais, com aUlonZar;ao do Poder Legislativo.

Art. 26 . A estrutura do Or�amento Anual da Pre/eitura

Municipal, e da Co.mam, obedecerO. ii eslrutura organizacional uigente na

epoca de seu encaminhamento.

Art. 27 - Esta Lei entrara em vigo

publicar;:ao, revogadas as disposi�s em contrario

data de sua
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Gabinete do PreJeito do Municipio de Mercedes, Estado do

Paranci. em 10 de julho de 2000.

h�rL
-'Celso Weiss

PREFElTO MUNICIPAL

./Celso Hamm

SEC. MUN. DE ADM:E FINANf;AS


