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DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES

ORÇAMENTARlAS PARA O EXER.

CiCIO FINANCEIRO DE 2002 E

DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal no uso de suas atribuições legais

conferidos pela Lei Orgânica, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei,

CAPiTULO I

DA ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ORÇAMENTO

Art. 10 O Projeto de Lei Orçamentária Anual que o Poder

Executivo encaminhará a Câmara Municipal, será elaborado e executado segundo as

diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente lei e de acordo com a

legislaçâo que disciplina a matéria.

Art. 2 o A proposta será composta dos Anexos I e lI, que

conterâo:

I - legislaçâo e resumos da receita, referentes aos orçamentos fiscal e

próprio da administraçâo indireta;

11 . orçamento fiscal, compreendendo os orçamentos dos Poderes

Executivo e Legislativo;

Art. 3 ° O Projeto de Lei que será encaminhado a Câmara

Municipal, deverá demonstrar a previsâo de gastos com Despesas de Custeio,

Transferências Correntes, Investimentos, Inversões Financeiras, Transferências de

Capital e Reserva de Contingência, executados nos últimos dois anos, o provável do

exercício de 2001 e o previsto para o exercício de 2002, com a indicaçâo da

representatividade percentual do total em relaçâo à receita liquida, nos termos e da

Lei Complementar n0101, de 04 de maio de 2000.

CAPiTULO 11

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

SEÇÃO I

DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 40 No Projeto de

serâo estimadas e as despesas .fIXadas segu

2001.

Orçamentária Anual as receitas

eços vigentes em 1 ° de julho de
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Panigrajo Primeiro - Os valores da receita e despesa

apresentadas no Projeto de Lei Orqamentdria Anual poderdo ser atualizados antes do

inicio da execw;:do orqamentdria, mediante aplicaqdo do Jndice Geral de Preqos ao

Consumidor no periodo de julho (inclusive) a dezembro (inclusive), de acordo com os

criterios estabelecidos no pr6prio projeto de Lei, bem como poderd proceder a correqdo

trimestral do orqamento, durante sua execuqdo, utilizando 0 mesmo indice.

Art. 5° 0 valor orqado das Operaq6es de Credito no exercicio,

ndo poderd exceder 0 montante das despesas de capitaljvcadas no orqamento, salvo

existencia de lei especifica autorizando sua aplicaqdo em despesas correntes.

Art. 60 As receitas do Orqamento Fiscal, serdo programadas

para atender prioritariamente gastos com pessoal e encargos sociais, serviqos da

divida, manutenqdo das atividades e dos bens publicos e contrapartidas de

financiamentos e de convenios.

Art. 7° A programaqdo de investimentos

Orqamentdria Anual, deverd apresentar consondncia com

govemamentais incluidas no Plano Plurianual.

do Projeto de Lei

as prioridades

Paragrajo Primeiro

responsabilidade do Municipio e as obras de

im6veis pertencentes aa patrim6nio municipal,

recursos ate sua conclusdo.

As obras iniciadas sob a

conservaqdo e adaptaqdo de bens

terdo prioridade na alocaqdo dos

Art. 8° 0 Projeto de Lei Orqamentdria para 2002, conterd

demonstrativo das isenq6es, anistias, remiss6es e qualquer beneficio de natureza

financeira, bem como dos efeitos sobre a receita e despesa.

Art. 90 0 Projeto de Lei do Orqamento para 2002, destinard

recursos para atender prioritariamente:

J - aa pagamento de precat6rios judiciais apresentados ate 10 de julho de

2001;

IJ - as despesas com pessoal ativo, inativo e encargos sociais;

IJJ - ao pagamento do serviqo da divida publica;

IV - aos emprestimos e as contrapartidas de programas objeto de

financiamentos;

V - a manutenqdo e desenvolvimento do ensino, de acordo com 0 artigo

212 da Constituiqdo Federal e Emenda nO 14/96; e

VJ - aa custeio do plano de Saude e de Aqdo Social conforme prevista em

Legislaqdo Constitucional;

Art. 10 Os recursos de que trata 0 artigo anterior, serdo

alocados prioritariamente na manutenqdo e custeio dos 6rgdos, bem como nas

contrapartidas de convenios e ou acordos firm?os com entidades e organismos

privados e publicos nacionais e internacionais.<Z2�
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Art. 11 Os recursos recebidos pelo Municipio, provenientes

de convênios, ajustes, acordos e outras formas de contratos e ou transferências

efetuadas por outras esferas de governo ou pelo setor privado, deverâo ser

registrados como receita e suas aplicar;6es programadas nas despesas

orr;amentârias, s6 podendo sofrer qualquer desvincular;âo por lei.

Art. 12 0 Orr;amento do exercicio financeiro de 2002 conterâ

Reserva de Contingência no valor minimo de 1 % (Hum por cento) da receita corrente

liquida, apurada na forma da Lei Complementar 101, tendo como mês de referência

junho de 2001, alêm das parcelas de dotar;6es que por ocasiâo de emendas a

proposta orr;amentâria inicial e ou decorrentes de vetos por parte do Executivo

ficarem sem programar;âo, que poderâo ser destinadas:

1- a abertura de crêditos adicionais suplementares e especiais;

11 - ao atendimento de passivos contingentes e outros eventos fiscais

imprevistos.

SEc;:Ao 11

DAS DIRETRIZES ESPECJFICAS DO ORC;:AMENTO FISCAL

Art. 13 As programar;6es dos Fundos de Saude, de

Assistência Social, da Crianr;a e do Adolescente e outros fundos contâbeis, na

condir;âo de unidades orr;amentârias, serâo estabelecidas a niveis de atividades e

projetos, dentro de suas respectivas âreas.

Art. 14 A proposta orr;amentâria do Poder Legislativo serâ

elaborada pela Câmara Municipal e apresentada ao Poder Executivo atê do dia 15 do

mês agosto do presente exercicio, para elaborar;âo do Orr;amento Geral do Municipio.

Art. 15 Os recursos do Tesouro Municipal, destinados ao

pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais serâo fixados em percentuais

relativos a receita corrente liquida, de acordo com 0 disposto na Lei Complementar n 0

101, de 04 de maio de 2000.

Paragrafo Primeiro - A programar;âo das despesas com

pessoal para 0 exercicio de 2002, considerarâ os efeitos do Plano de Cargos e

Salârios e os custos decorrentes do aumento do numero de vagas para atender os

servir;os publicos, observados os limites legais.

1 - Os custos com a implementar;âo do Plano de Cargos e Salârios

acarretarâo um aumento de atê 3% (três por cento), sobre a folha

de pagamento do mês dejunho de 2001;

Paragrafo Segundo - AlJ icar no minimo 60% (sessenta por

cento) dos recursos provenientes do Fundo de �o e Desenvolvimento do
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Ensino Fundamental e de Vaioriza9ăo do Magisterio, cam a remunera9ăo dos

profissionais que atuam no magisterio, em efetivo exercicio de suas atividades no

ensinojimdamental publica, conforme estabelece a Emenda Constitucional n o 14/96.

Parcigrafo Primeiro - O Projeto de Lei do Or9amento

Programa disporâ sobre a politica de reajustes salariais a serem concedidos no

decorrer do exercicio e informarâ os custos mensais e anuais de sua implementa9ăo,

respeitados os limites estabelecidos no "caput" deste artigo.

Art. 16 Os recursos do Tesouro Municipal somente poderăo

ser programados para atender despesas de capital apâs, atendidas as despesas cam

pessoal e encargos sociais, servi90s da divida, precatârios judiciais, custeio

administrativa e operacional e contrapartidas de programas financiados e de

convenios.

Art. 17 As programa90es custeadas cam recursos

provenientes de convenios e de opera90es de credita năo previstos, ficarăo

condicionados a efetiva realiza9ăo dos contratos, sendo que sua programa9ăo serâ

inserida no or9amento atraves da abertura de creditos adicionais, por ata prâprio do

Poder Executiva, utilizando coma recursos as formas previstas no artigo 43, da Lei

Federal 4320/64.

Art. 18 A entrega de recursos financeiros a Câmara

Municipal para fazer frente as despesas previstas no artigo 20, parâgrafo 5 da Lei

Complementar 101, serâ feito em razâo de um doze avos da dota9ăo de pessoal e

encargos consignados para seu custeio, excluida a parcela destinada ao pagamento

de decima terceiro salârio.

Art. 19 O Poder Executiva, atraves da edi9ăo de ata prâprio,

fica autorizado, segundo as necessidades, a alterar o or9amento-programa fzxado

para o exercicio de 2002, no que lhe cabe, a:

I - Por meio da abertura de creditos adicionais suplementares, os

valores das dota90es or9amentârias destinadas ao pagamento de

pessoal e encargos sociais e ao pagamento de encargos e do

principal da divida publica, utilizando coma recursos as forma

previstas no artigo 43, da Lei Federal 4320/64.

II - Alterar os valores programados em outras despesas correntes e

de capital, custeados cam recursos do tesouro municipal e de

outras fontes, desde que tecnicamente justijicado, utilizando coma

recursos as forma previstas no artigo 43, da Lei Federal 4320/64.

III - As autoriza90es contempladas nas incisos I e II, deste artigo,

săo extensivas a dota90es or9amentârias consignadas ao Poder

Legislativa e as programa9o�:_ 0;JPmentârias dos fundas e dos

ârgăos da administra9ăo indir��

J
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CAPiTULO III

DAS DlSPOSl(:OES SOBRE AS ALTERA(:OES NA LEGlSLA(:Ao TR1BULARIA

Art. 20 Na estimativa das receita serdo considerados os

efeitos de altera<;oes da Legisla<;do Tributdria ate 31 de dezembro de 2001, em

especial:

1 - as modifica<;6es na Legisla<;do Tributdria, decorrentes da revisdo

do Sistema Tributdrio;

IJ - a concessdo e redu<;do de isen<;6es jiscais;

III - a revisdo de aliquotas dos tributos de competencia;

IV - 0 aperfei<;oamento do sistema de controle e cobran<;a da Divida

Ativa municipal;

V - a revisdo da planta de valores.

CAPiTULOIV

OUTRAS D1SPOSl(:OES

Art. 21 No projeto de Lei Or<;amentdria Anual, bem como em

suas altera<;6es ndo serdo identificadas as institui<;oes a serem benejiciadas com

awdlios e ou subven<;6es sociais.

Partigrafo Primeiro - Ndo serdo concedidos auxilios,

doa<;6es e subven<;6es a qualquer titulo a empresas comjins lucrativos.

Art. 22 As despesas com Servi<;os de Terceiros, no exerC1CIO

de 2002, ndo poderdo exceder 0 percentual da receita corrente liquida apurada no

exercicio de 2001, em rela<;do d despesa efetivamente realizada, nesta dota<;do,

naquele exercicio.

Partigrafo Unico - a previsdo de gastos de que trata este

artigo serd aplicada a cada um dos Poderes na mesma propor<;do verijicada naquele

exercicio, em rela<;do d dota<;do Servi<;o de Terceiros.

Art. 23 Ao Projelo de Lei Or<;amentdria Anual poderdo ser

incorporadas emendas, que:

1 - sejam compativeis com as disposi<;6es do Plano Plurianual;

IJ - indiquem os recursos necessdrios, admitidos apenas os provenientes

da anula<;do de despesas, excluidas as que incidam sobre:
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с) dota<;6es custeadas сот recursos proveпieпtes de coпveпios, opera<;6es

de credito е outras formas de coпtrato, Ьет сото de suas coпtrapartidas;

d) reserva de coпtiпgeпcia.

Ап. 24 О Poder Executivo divulgard е eпcamiпhard d

Cdmara Muпicipal para cieпcia, по prazo de 20 dias ap6s а publica<;ao da Lei

Or<;ameпtdria Aпual, os quadros de detalhameпto da despesa, especijicaпdo por

projetos е atividades, os elemeпtos de despesa, dos Or<;ameпtos Fiscal, сот valores

corrigidos пaforтa do disposto по artigo 40 desta Lei.

Ап. 25 Caberd а Secretaria de Admiпistra<;ao е Fiпaп<;as а

coordeпa<;G.o da elabora<;G.o do or<;ameпto de que trata esta Lei, Ьет сото о coпtrole

de sua ехеcu<;ао, seпdo qие о coпtrole quaпto а custos е avalia<;G.o dos resultados

ficara а cargo dos Coпselhos Muпicipais.

Ап. 26 Se verificado ао fiпal do bimestre qие а realiza<;G.o

da receita poderd пао comportar о cumprimeпto das metas de resultado primdrio ои

пomiпal, os Poderes promoverG.o por ato pr6prio е пos moпtaпtes estabelecidos ет

Decreto do Executivo, а limita<;G.o de empeпhos е movimeпta<;G.o fiпaпceira, seguпdo о

seguiпte criterio:

1 - redu<;G.o, па mesma propor<;G.o eпtre о previsto е а expectativa de

receita, пas despesas de custeio е traпsfereпcias excluidos:

а) - as de pessoal е seus eпcargos е de servi<;os da divida;

Ь) - os que afetem о deseпvolvimeпto das atividades ет Juпcioпameпto as de

saude, educa<;do, assisteпcia social е servi<;os de utilidade publica;

с) - as decorreпtes de coпveпios, acordos е ajustes;

d) - obras ет aпdameпto.

п - veda<;G.o de empeпhos qие se destiпem а:

а) - iпicio de obras е iпstala<;6es, iпclusive as destiпadas д: coпserva<;G.o е

adapta<;G.o de beпs m6veis;

Ь) - aquisi<;G.o de beпs im6veis, por compra ои desapropria<;G.o;

с) - aquisi<;G.o de equipameпtos е material perтaпeпte, exceto о пecessdrio д:

maпuteп<;G.o е Juпcioпameпto das atividades ет ехеcu<;ао;

d) - abertura de creditos especiais, ressalvados aqueles correspoпdeпtes а

obriga<;6es assumidas juпto ао Estado ои д: UпiG.o.

ParagraJo priтeiro - As hip6teses пas letras а е d

do iпciso II deste artigo, sG.o merameпte iпdicativas, cabeпdo ао ordeпador da

despesa decidir sobre aquelas cuja veda<;G.o cause meпor impacto д: popula<;G.o

е ао Juпcioпameпto de atividades е projetos effiехеcu<;ао.

�
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Paragrafo segundo - No caso de restabelecimento da

receita prevista, a execu9ā0 or9amentāria retornarā a normalidade.

Art. 27 A estrutura do Or9amento Anual do Municipio

obedecerci ci estrutura organizacional vigente na epoca de seu encaminhamento, ou

de altera9ōes jci preuistas para o pr6ximo exercicio.

CAPiTULO V

DAS A�6ES PROGRAMATICAS

Art. 28 - Ficam f1Xadas por cirea de atua9ā0, as

seguintes a9ōes programciticas:

SE�ĀOII

DAS RECEITAS MUNICIPA1S

1- Tributos e suas competencias;

II - atividades econōmicas, que possam vir a ser executada;

III - transferencias porfor9a da Constitui9ā0;

N - convenios firmados com entidades govemamentais e privados no āmbito

Estadual e Federal;

V - auxilios recebidos de entidades governamentais ou privados;

VI - emprestimos e financiamentos para execu9ā0 de obras ou antecipa9ā0 de

receita de algum tributo ou servi90 da administra9ā0 municipal.

SE�ĀOII

DAS PR10R1DADES E METAS DA ADMINISTRA�ĀO MUNICIPAL

SETOR DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRA�ĀO E FINAN�AS

1- Equipar, modemizar e manter os serui90s de administra9ā0 tributdria;

II - Equipar, modemizar e manter os serui90s de planejamento integrado;

III - Equipar e manter os servi90s de informatiza9ā0 da administra9ā0;

N - Dinamizar e manter os servi90s d tabula9ā0 de dados estatisticos;

7
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V - Equipar e manter os servi<;os de transportes;

Vl - Equipar, ampliar e manter os pròprios pùblicos;

Vll - Agilizar e manter os servù;os burocraticos;

VI11 - Selecionar e treinar o servidor municipal;

IX - lncrementar uma politica salarial pròpria;

X - Aparelhar, revisar e atualizar as atividades legislativas;
�

Xl - Adquirir linhas telefònicas para a Cdmara Municipal;

XI1 - Equipar, modemizar, manter e atualizar a legislO(;do bdsica dos servi90s

de administra9do jinanceira;

XI1I - Amplia9do e atualiza9dO do cadastro imobilidrio.

XIV - Aquisi9do de drea de terras para constru9do da Cdmara;

XV - Constru9do da Cdmara Municipal

XVl - Aquisù;do de drea para constru9do do Pa90 Municipal.

XVI1- Constru9do do Pa90 Municipal.

SE(:ÀO 111

SETOR DE SAUDE PUBLICA

1 - Construir, reformar e manter os Mini Postos de Saùde para o atendimento

bdsico;

II - Manter e equipar o Pronto Socorro Municipal para atendimento emergencial:

111 - Desenvolver campanhas de vacina9do;

IV - Aperfei90ar e incrementar os servi90s;de medicina preventiva, com

implanta9do do PSF (Programa Saùde da Fay(flia) e ACS (Agentes Comunitdrios

de Saùde);

R
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V - Ampliar, equipar e manter os servù;os de orientw;áo e jiscalizw;áo sanitária

e epidemiológica;

VI - Criar elou organizar os servù;os de atendimento laboratorial;

VII - Dinamizar e incrementar a9óes preventivas contra a cólera, e AIDS;

VIll - Criar servù;o de auditoria de acordo com as normas da Lei Orgánica da

Saude;

IX - Manter e ampliar os servu;os de Odontologia curativa e preventiva, em

especial aos estudantes;

X - Apoiar e incentivar a Pastoral da Saude e a Medicina Alternativa;

XI - Informatizar a Secretaria de Saude;

XII - Cadastrar todos os municipes para melhor atendimento.

XIII - Adquirir um veiculo à disposù;áo da Vigilància Sanitária, epidemiológica e

programa do PSF (Programa Saude da Familia).

XW - Manter programas referente a doenr;as especificas tais coma: hipertenso,

diabetico, pre-natais, exames preventivos do cáncer, ceruico uterino.

XV - Manter regularmente medicar;áo e material odontológico nas Postos de

Saude, ou seja, com o Paraná Medicamentos, Programas Contemplados e ou

recursos próprios do municipio.

XVI - Adquirir um veiculo especifico para transportes de paciente (tipo Van ou

Sprinter).

XVII - Manter o transporte de pacientes a custos maiores quando necessário.

XVIII - Manter encaminhamento de pacientes abres do CIS (Consórcio

Intermunicipal de Saude) para consulta e exames.

XIX - Ampliar o atendimento odontológico, medico e de enfermagem com

abertura de um novo Posta de Saude.

XX - Manter atraves da Vigiláncia Sanitária um controle de saude animal.

XXI I=,,�n"" "mo a Vi9:;tt.dAf)emiológica combate ao mosquito
transmissor da Dengue. /'/

Q
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ХХII - Programar os inteтamentos pelo SUS, nos diversos hospitais da regiao.

ххш- Manter о programa do pre-natal nos postos de saude.

SEI;AOIV

SEТOR DE PROMOI;AO SOCIAL

1 - Incrementar а fоrтщ;ао de novas associar;:oes representativas de linhas,

vilas е outros segmentos da sociedade, mantendo tambem as ја existentes;

II - Coordenar е organizar encontros, cursos, palestras е esclarecimentos para о

Clube dos Idosos, Clube de Maes, АssосiЩ:деs е Clubes Esportivos е

Recreativos;

ш - Criar, construir, equipar е manter о Centro Social Urbano;

N - Coordenar, selecionar е viabilizar recursos para сопstrщ:деs de moradias

aos mais carentes:

V - Manter о transporte urbano dos idosos;

VI - Criar о servit;:o funerario aos mais carentes;

VII - Alocar recursos para auxiliar nas construt;:oes de saloes comunitdrios;

VIII - Auxiliarfinanceiramente as Associat;:oes Comunitarias do Municipio;

IX - Сатрапћа de distribuit;:oes gratuita de leite aos carentes.

Х - Apoio а Pastoral da Сriаща;

ХI - Assessorar о Conselho Municipal dos Direitos da Criant;:a е do Adolescente;

ХII - Apoiar о Conselho Tutelar, forпecendo condit;:oes fisicas para sua atuat;:ao;

ХIII - Coordenar, organizar е assessorar Grupos de Apoio ds dijiculdades Bio

Psico-Fisicas е Sociais, сата: Grupos de Alc06latras, de pessoas portadoras de

deficiencias, gestantes etc;

XlV � P�"a, м,е�"а,"�пю 7caп,ellW
Social (Lei Municipal пО 126/95);

�

Municipal de Assistencia

,О
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xv - Assessorar o PROVOPAR - Programa do Voluntariado Paranaense 

Municipal;

XVI - Equipar, modemizar e informatizar o Setor de A<;:do Social;

XVII - Criar o servi<;:o de auxilio ci aquisi<;:Go de 6culos aos mais carentes;

XVIII - Auxilio passagem para a Terceira Idade;

XIX - Cadastrar todos os Municipes que procuram beneficios

xx - Criar o servi<;:o de pr6tese dentaria;

XXI - Auxilio pr6tese Auditivos, Pr6tese e outros equipamentos as pessoas

portadoras de limites fisicos.

SE<:Ao V

SETOR DE SEGURAN<:A PUBLICA

I - Firmar convenio com a Secretaria de Seguran<;:a do Estado para custear

despesas das Policias Civil, Militar e Federal no patrulhamento preventivo em

nosso Municipio;

II - Manter o M6dulo Policial em Arroio Gua<;:u.

III - Constru<;:do de uma nova Delegacia;

IV - Estruturar a Delegacia com aquisi<;:do de telefone, arquivos, escrivaninhas e

outros materiais necessarios.

SE<:Ao VI

SETOR DE INFRA.ESTRUTURA URBANA

1- Executar o projeto de disciplina de trafego e definir pontos de tćvd;

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

areas urbanas e suburbanas, inclusive itinerarios intermunicipais;

III - Construir, ampliar, e conservar bras de pavimenta<;:do, meio fio,

cal<;:amento e galeria de aguas pluviais os perimetros urbanos das vilas e na

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

Tropical;

IV - Ampliar, melhorar e conservar a rede de distribuù;ao de iluminar;ao pública

e água potável, nas vilas e na sede;

V - Reaparelhar os servir;os de limpeza pública;

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

VII - Reaparelhar, ampliar e manter os equipamentos utilizados na

Manutenr;ao da malha viária das vilas, linhas e sede municipal;

VIII - Incrementar 0 programa de tratamento de cloro e jlúor dos sistemas de

distribuir;ao de água potável;

IX - Construr;ao de asfaito em todas as ruas da sede;

X - Meio fio com arborizar;ao na Sede Municipal.

XI- Adquirir área de terra para captar;ao de água potável.

SE(:Ao VII

SETOR DO SISTEMA VIARIO RURAL

1- Adaptar a malha viária rural, às novas técnicas de manutenr;ao de solo;

II - Reaparelhar, ampliar e manter os equipamentos utilizados na manutenr;ao

da malha viária rural;

III - Pavimentar;ào Poliédrica de Trés Irmàs a Arroio Guar;u, com plantio de cana

cidreira em todo 0 trecho.

SE(:Ao VIII

SETOR DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTA(:Ao DE SERVI(:OS

I - Criar, manter e dar infra-estrutura aa parque industrial, bem como a

qualquer indústria que vier a se instalar no Municipio;

11 - Relocar empresas industriais, comerClazs e prestadoras de servzr;os,

localizadas fora das áreas especificas, para 0 parque industrial;

III -Construir local para abrigar micro e pequen

�;

I?
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IV - Construir uma central de vendas e amostra de produtos em nosso

Município;

v - Organizar a oferta e o treinamento de mäo-de-obra;

VI - Apoiar o desenvolvimento do artesanato de feiras livres;

VII - Subsidiar empresas, industriais, comerciais e prestadoras de servic;os, que

vierem a se instalar em nosso Município, bem como asjä existentes;

VIII - Dar total apoio a ACIM, na parte de estruturac;äo, custeio e treinamento;

IX - Promover treinamentos para capacitac;äo de pessoal, nos setores de

indústria, comércio e prestac;äo de servic;os.

x - Dar manutenc;äo a encubadora industrial.

SE<;ÄO IX

SETOR DE PRODU<;ÄO E PRESTA<;ÄO DO MEIO RURAL

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

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

de postura ecorte, e outros, como altemativas integrantes do aumento da

produc;äo rural;

III - Dinamizar a implantac;äo de abatedouros comunitários;

IV - Dar destinac;äo aos vasilhames de produtos tóxicos;

V - Dinamizar o programa de conservac;äo de solos, matas ciliares, preservando

córregos, riachos e rios, restabelecendo o equilíbrio ecológico;

VI - Apoiar através de investimentos, associac;óes de produtores, com o objetivo

de capitaliza-Ias;

VII - Organizar programas de diversificac;äo na propriedade rural (suinocultura,

horticu Itu ra, bovinocultura eleite);

VIII - Dinamizar a implantac;iio da Fruticultura e plantac;äo de erva-mate em

nosso Município;

IX - Criar parceria entre Prefeitura e produtor e iniciativa privada para melhoria

de assisténcia técnica para a pequena propriedade;

. ac;äo do produtor rural;
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XI - Implantw;:do de um Horto Florestal;

SECAox

SETOR DE PRACAS E JARDINS

1 - Criar programas paisagisticos dos canteiros localizados em vilas e

logradouros ptiblicos;

II - Incentivar a iniciativa privada e auxiliar na conserva<;do de pra<;as e jardins;

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

epocas do ano, dos melhores jardins;

IV - Dar manuten<;do d pra<;a da sede municipal, bem como a sua ilumina<;do;

v - Remodelar e construir canteiros no acesso acidade;

VI - Criar um Horto Florestal.

SECAoXI
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

1 - Construir, ampliar, melhorar, equipar, modemizar e manter, a rede fisica

municipal do ensino pre-escolar e do fundamental e creche;

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

humanos colocados a disposi<;do da comunidade;

III - Alocar recursos jinanceiros e materiais para erradica<;do do analjabetismo

no Municipio;

IV - Alocar recursos jinanceiros para o educando, viabilizando e exigindo a sua

frequencia as salas de aula;

v - Criar e manter classes de ensino especial;

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

bibliograjico da rede de ensino Municipal;

VII - Manter e melhorar o transporte escolar;

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

IJ
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IX - Construir novas depend{mcias para o ensino de 10 a 40 series, da Escola

Municipal Tiradentes.

x - Informatizar toda a Rede de Ensino Fundamental e Pre-Escolar de nosso

Municipio.

XI - Adquirir um 6nibus para o Transporte Escolar

XII- Adquirir um veiculo (Kombi ou outro) para Secretaria Municipal de

Educar;6.o;

SE�AoXII

SETOR DE CULTURA

I - Incentivar o desenvolvimento e o surgimento de novos valores artisticos e

culturais;

II - Fomentar a criar;6.o e o aparecimento dos grupos folcl6ricos, bandas, corais e

grupos que cultivam as tradir;6es;

III - Ampliar, reequipar e manter as salas de leituras (Biblioteca Pt1blica);

IV - Promover eventos e interc6.mbios culturais;

V - Alocar recursos jinanceiros, para apoio a rodeios e festivais de musica e

canto;

VI - Construir a Casa da Cultura;

VII - Construir o Museu Municipal;

SE�AoXIII

SETOR DE ESPORTES

1- Dinamizar a pr6.tica de esportes nas escolas publicas municipais, mediante

construr;6.o de quadras poliesportivas;

II - Construir, equipar, ampliar e manter os complexos esportivos j6. existentes, e

os novos;

III - Incrementar a criar;6.o de novos grupos particulares que quezram

desenvolver atividades esportivas, mantendo as '. existentes;
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IV - Incrementar a formar;:do de equipes, em todos os niveis de idade, nas

diversas modalidades de esportes para representar o Municipio em competir;:oes

oficiais e extra-oficiais;

V - Organizar novas atividades e competir;:oes esportivas e dar continuidade cis

)d existentes;

VI - Prestar apoio tecnico cis entidades legalmente constituidas do Municipio no

que tange a Eventos Esportivos;

VII - Constituir o quadro de arbitros, das diferentes modalidades de esporte,

para arbitrar os )ogos realizados no Municipio;

VIII - Construir um centro esportivo, com pista de boldo, pista de bocha

sintetica, saloes de artes marciais, sala de ginastica.

SE<;:Ao XIV

SETOR DE TURISMO

1- Equipar e manter o Departamento de Turismo, com infra-estrutura e com um

profissional da area para fomentar o turismo no municipio;

II - Construir, equipar e manter o complexo de lazerjunto ao Lago de Itaipu, na

Linha Arroio Guar;:u;

III - Apoiar a Associar;:do Comercial e Industrial nas feiras e exposir;:oes, no que

tange a divulgar;:do;

IV - Construir, manter e equipar placas de divulgar;:do ao longo das BRs e PRs,

nos municipios pr6ximos que ligam-se ci Mercedes;

V - Criar umfolder com os principais pontos turisticos de Mercedes;

VI - Criar e confeccionar um cartdo postal do Municipio;

VII - Criar e confeccionar um calendario com os principais dados hist6rico

populacional, industrial, comercial, educacional, esportivo, cultural e com os

eventos pertencentes do municipio;

VIII - Criar e incentivar eventos de grande impacto que tragam pessoas de

diferentes locais;

IX - Incentivar os comercios, industrias e as resi,

a)ardinamento padrdo;

cias para criar e manter

1(,
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x - Promover concursos de decorar;óes natalinas e ajardinamento entre o

comércio, indústrias e residéncias;

XI - Incrementar as decorar;óes natalinas de ruas, placas e repartir;óes

públicas;

XII - Incentivar e estimular a divulgar;ao de locais particulares que servem como

ponto de turismo ecológico e de lazer.

Art. 29 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicar;ao, revogadas as disposir;óes em contrário.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Mercedes, Estado do

Paraná, em O1 de Agosto de 2001.
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